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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 att ge sektor 
samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en detalj-
plan för Glimmern 1 (Kommunstyrelsens protokoll, 
2020-10-12, § 179/20).

Samråd har hållits från 2021-03-22 t.o.m. 2021-04-
19. Inbjudan har skickats ut med post 2021-03-18 till 
fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteck-
ning, daterad 2021-03-11. Kungörelse om samråd 
utsändes samtidigt via e-post till berörda kom-
munala nämnder, sektorer, råd och bolag samt till 
remissinstanser enligt nedan. 

Kungörelse kring samrådet infördes 2021-03-20 i 
SLA. 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dag för att lämna syn-
punkter har varit 2021-04-19.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i matrisen på sidan 5. 
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Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Barn- och 
utbildningsnämnd x

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Vård- och omsorgs-
nämnd x

Servicenämnd x

Socialnämnd - - -

AB Skövdebostäder - - -

Skövde Energi AB - - -

Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) - - -

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Skaraborgs 
kommunalförbund - - -

Kommunala råd
Brottsförebyggande 
rådet - - -

Kommunala 
pensionärsrådet - - -

Rådet för funktionshin-
derfrågor - - -

Övriga  
remissinstanser

Hyresgästföreningen - x

Fastighetsägarna - - -

FTI - - -

Försvarsmakten - - -

Luftfartsverket x -

Näringslivsforum i 
Skövde - - -

Polismyndigheten - - -

PostNord x

Skanova (TeliaSonera) x

Skövde  
hembygdsförening - - -

Skövde Näring - - -

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Skövde stadsnät (Opto) - - -

Trafikverket x

Vattenfall  
Eldistribution AB x

Västergötlands  
museum - - -

Västra Götalandsregio-
nen - - -

VGR Förvaltningen för 
kulturutveckling x

Västtrafik AB x

Sakägare - - -

Övriga - - 1

Sammanräkning 7 9 1
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INKOMNA YTTRANDEN OCH 
BEMÖTANDEN 
Nedan följer inkomna skrivelser med anmärkning, 
synpunkt och/eller erinran. Sektor samhällsbygg-
nads bemötande av skrivelserna markeras med 
grå ruta. 

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Samlad bedömning

Planen måste bearbetas vad gäller frågor som rör 
hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer för 
vatten i det fortsatta planarbetet.

Länsstyrelsen har även lämnat råd kring frågor som 
rör natur- och kulturmiljöer.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripan-
degrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända för-
hållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet 
samt miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas 
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kom-
munens antagendebeslut av en plan eller områdes-
bestämmelser om dessa kan antas strida mot någon 
av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planen kommer i kon-
flikt med riksintressen, mellankommunala frågor 
eller att strandskydd upphävs i strid med gällande 
bestämmelser.

Planen behöver dock bearbetas/kompletteras vad 
gäller prövningsgrunderna miljökvalitetsnormer 
samt hälsa och säkerhet för att inte riskera att 
framtida prövning.

MKN vatten

Planbeskrivningen innehåller en kort beskrivning 
av planerad dagvattenhantering samt en bedöm-
ning av påverkan på MKN vatten.

Kommunen anger att en översiktlig dagvattenhante-
ringsplan ska tas fram i samband med det tekniska 
samrådet. Länsstyrelsen anser att det inte går att 
bedöma påverkan på MKN utifrån det underlag som 
nu föreligger och planen behöver kompletteras. 

Kommunen har inte redovisat vilket underlag som 
ligger till grund för bedömning av påverkan på den 
ekologiska och kemiska statusen för berörda yt- och 
grundvattenförekomster.

Enligt planbeskrivningen är utgångspunkten att 
avrinningen från planområdet inte ska öka och att 
dagvatten ska omhändertas i enlighet med kom-
munens policydokument. 

Nödvändigt utrymme för föreslagna dagvattenlös-
ningar behöver säkerställas i plankartan. Genom att 
exempelvis ange anläggningens fysiska utbredning 
(även djup) kan förutsättningarna för att klara ett 
visst dagvattenflöde indirekt regleras.

Hälsa och säkerhet - Översvämningsrisker

Kommunen beskriver att det inte finns någon 
större översvämningsproblematik inom planom-
rådet. Kommunen beskriver dock inte vad denna 
bedömning baseras på och vilka aspekter som har 
beaktats vid bedömningen, planen behöver därför 
kompletteras.

Kommunen anger att det vid behov finns möjlighet 
att förbättra markens lutning runt byggnaderna. 
Kommunen tar också upp att ytledes avrinnings-
vägar till OK-dammarna ska värnas. Det är bra att 
kommunen belyser frågorna. Men om åtgärderna 
är en förutsättning för planerad markanvänd-
ning behöver kommunen säkerställa att åtgärden 
genomförs.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på 
att vid dimensionering av dagvattenanläggningar 
behöver man utgå från höga flöden, d.v.s. medräk-
nat klimatfaktor.

Mer information finns i ”Rekommendationer för 
hantering av översvämning till följd av skyfall” 
(Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna i Stock-
holm och Västra Götaland.

Hälsa och säkerhet - Markföroreningar

Länsstyrelsen har inga synpunkter på den beskriv-
ning som kommunen gjort angående hur man  
kommer att ta hänsyn till föroreningarna i marken 
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vid uppförande av byggnader och bostäder. Men 
Länsstyrelsen ifrågasätter om planbestämmelsen 
under markens anordnande och vegetation följer 
tydlighetskraven i PBL. Formuleringen ”På grund 
av föroreningar i jorden ska anläggningar utföras 
på ett sådant sätt att de inte orsakar exponering 
för befintlig jord” är svårtolkad och Länsstyrelsen 
har svårt att avgöra om denna planbestämmelse 
verkligen säkerställer de restriktioner som behövs 
med anledning av föroreningar i mark.

Inför granskningsskedet ska kompletterande mark-
undersökningar göras i grönytan inom planområ-
det. Med anledning av dessa kompletteringar går 
det inte att utesluta att Länsstyrelsen har ytterligare 
synpunkter i senare skede. Risk för spridning av 
markföroreningar via dagvatten ska särskilt upp-
märksammas.

Hälsa och säkerhet - Geoteknik

Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat syn-
punkter på hanteringen av geotekniska risker i 
detaljplanen, se bifogat yttrande daterat 2021-04-13.

Särskilt lyfter SGI den stödmur som finns inom pla-
nområdet. Det krävs en kompletterande utredning 
för att säkerställa bärförmåga samt hållbarhet över 
tid. Länsstyrelsen delar SGI synpunkter.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens upp-
gifter under samrådet att särskilt ge råd om till-
lämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.

Naturmiljö

För att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en god 
bebyggd miljö, med biologisk mångfald, attraktiva 
vistelsemiljöer för de boende och stabilitet i ett för-
ändrat klimat, behöver kommunen tidigt fundera 
över hur ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och 
utvecklas inom och i anslutning till området.

Ekosystemtjänster är de nyttor och tjänster som 
naturen tillhandahåller, såsom luft- och vattenre-
ning, temperaturreglering, bullerdämning, polli-
nering, livsmedel och estetiska värden. Exempelvis 
kan träd (inhemska) planteras som dämpar buller, 
renar luft, buffrar mot översvämningar vid skyfall 
och ger skugga vid värmeböljor, fågel- och fladder-
musholkar sättas upp (en fladdermus kan äta 7000 
myggor på ett dygn! Fladdermöss är dock ljuskäns-

liga och holkar bör sättas upp i lägen skyddade från 
belysning), och blommor samt blommande träd och 
buskar planteras.

Istället för gräsmattor som behöver klippas ofta, 
kan delar av området sättas av som blommande 
äng, som istället slås två gånger per säsong och 
skapar värden för fjärilar och andra pollinatörer 
som bidrar till rikare skördar i området. Med fördel 
väljs arter som är torktåliga och i stor utsträckning 
”sköter sig själva”. Läs gärna mer och inspireras 
på Boverkets sida: https://www.boverket.se/sv/
PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/
ekosystemtjanster/

Det är positivt om en del befintlig vegetation kan 
bevaras inom området, företrädelsevis grövre 
träd. Kommunen bör också titta på området i ett 
landskapsperspektiv och planera för en fungerande 
grönstruktur genom området.

De träd som finns inom planområdet uppger kom-
munen inte är alléträd eller särskilt skyddsvärda 
träd. Det är positivt om kommunen kan försöka 
spara så många träd som möjligt.

I övrigt har Länsstyrelsen inga särskilda synpunk-
ter på denna plan då fastigheten redan är kraftigt 
exploaterad och inte består av så mycket naturmiljö.

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen 
utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, 
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljö-
balkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande 
vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika 
nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planin-
nehållets förhållande till detta saknas, vilket gör 
det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från mil-
jösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Kulturmiljö - Arkeologi

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
är inkommen. Arkeologisk förundersökning ska 
utföras. Resultat av undersökningen ligger till grund 
för kommande bedömning, samt vilka ytterligare 
arkeologiska åtgärder som kan komma att krävas.
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Kulturmiljölagen och övriga kulturvärden 

Områden med kommunalt utpekade övriga kul-
turvärden i form av Stenvägen och St Birgittas kyr-
kogård omger aktuellt planområde väster ut samt 
i nordöst. Kyrkogården med dess kapell är även 
skyddad enligt Kulturmiljölagens 4 kap – Kyrkliga 
kulturminnen.

Kommunen nämner i planbeskrivningen att 
utformningen av planområdets bebyggelse är av 
stor betydelse genom dess närhet till utpekade kul-
turvärden samt skala och placering i staden, bland 
annat som fond till ett av kyrkogårdens huvudstråk. 
Kommunen uppmuntras att arbeta vidare med 
gestaltningsfrågan inom planarbetet t ex på grund 
av dess påverkan på upplevelsen av den skyddade 
kulturmiljön – St Birgittas kyrkogård. Det övervägs 
med fördel även om plankartan bör kompletteras 
med någon form av utformningsbestämmelser mm, 
utifrån ett framtagande av exempelvis kortfattade 
gestaltningsprinciper eller motsvarande för plan-
området.

Vidare nämner kommunen i planbeskrivningen 
olika anpassningar till den utpekade kulturhisto-
riskt värdefulla bebyggelsen utmed Norra Bergvä-
gen genom nockhöjd kombinerat med byggnads-
höjd, anpassad nockhöjd samt det illustrerade 
vinkelställda utförandet som bildar en halvöppen 
gårdsbildning likt befintlig struktur inom Stenvä-
gen. Med fördel övervägs denna anpassning (nock-
höjd kombinerat med byggnadshöjd) utmed hela 
sträckningen - Norra Bergvägen, samt att det illus-
trerade vinkelställda utförandet i nordvästra hörnet 
av kvarteret säkerställs i något högre utsträckning 
via plankartan.

De angivna höjderna i detaljplanen bedöms möjlig-
göra 4-5 våningar mot sydväst, 6-7 vån mot nordväst 
och sydöst samt 14-15 vån mot kyrkogården i nord-
östra delen av planområdet.

Den angivna skalan, som innebär en betydande 
ökning även i förhållande till befintlig bebyggelse 
i kv Fältspaten 1, motiverar ytterligare att kom-
munen utvecklar planarbetet vidare avseende 
gestaltningsfrågan av betydelse både för närbelägna 
kulturvärden men även stads-/landskapsbilden i 
stort. Kommunen uppmuntras härav att förslagsvis 
arbeta vidare med framtagande av vyer, exempelvis 
via fotomontage eller motsvarande, av betydelse för 

upplevelsen av föreslagen ny bebyggelse och dess 
eventuella påverkan på dess omgivningar. 

Länsstyrelsen vill gärna uppmuntra kommunen 
till att arbeta vidare med gestaltningsfrågan och 
förhållningssätt till närliggande kulturmiljöer för 
att skapa goda förutsättningar för gestaltad livsmiljö 
och långsiktigt hållbar utveckling.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt, således behöver inte en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram.

Bemötande och kommentarer:

MKN vatten, dagvatten och skyfall
Skövde kommuns bedömning är att detaljplanens 
genomförande inte påverkar möjligheterna att 
uppnå de antagna miljökvalitetsnormerna för 
Ösans vatten. Ett genomförande kan bidra till en 
ökad möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för recipienten. Bedömningen grundas på att 
planförslaget syftar till att en befintlig asfalterad 
parkeringsyta ska omvandlas till bostadsbebyg-
gelse med ett gårdsbjälklag. 

Ett förslag till dagvattenhanteringsplan har 
påbörjats. Av förslaget framgår att det kommer 
vara möjligt att hantera dagvatten i enlighet med 
Skövde kommuns policy för dagvattenhantering. 
Av förslaget framgår även att det kommer vara 
möjligt att höjdsätta marken så att det blir ett fall 
bort från byggnaderna. De lösningar som förslaget 
redovisar är möjliga att genomföra inom detaljpla-
nens ramar. Den färdiga lösningen arbetas bäst 
fram i kommande projektering som följer efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

Efter samrådet har bedömningen av situationen 
vid skyfall fördjupats. Planhandllingarna har kom-
pletterats med en utförligare beskrivning av situa-
tionen och förslag till åtgärder, som även ligger till 
grund för tillkommande planbestämmelser.

I planarbetet medverkar bl. a. Skövde kommuns 
VA-chef, klimatanpassningsstrateg, projektdelta-
gare från Gata och natur samt exploatörens mar-
kentreprenör. Bedömningar och åtgärder arbetas 
fram i samverkan.
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Geoteknik
Skicket på stödmuren är irrelevant för att bedöma 
markens lämplighet för den föreslagna använd-
ningen. Stödmuren kommer till största delen 
förlora sin nuvarande funktion eftersom marken 
kommer fyllas ut mot den nya bebyggelsen. Den 
kvarvarande delen längs en kortare sträcka av den 
nya gång- och cykelvägen kommer  vara synlig och 
enkel att renovera eller ersätta vid behov. Stödmu-
ren står inom Glimmern 1 och fastighetsägaren 
ansvarar för skicket och underhållet.

Naturmiljö
Precis som länsstyrelsen skriver är fastigheten 
redan kraftigt exploaterad. Det planerade gårds-
bjälklaget ger möjligheter att tillföra vegetation. 
Skövde kommun avser även att plantera nya träd 
inom planområdet, vilket framgår av planbeskriv-
ningen. 

Arkeologi
Efter samrådet har en avgränsande arkeologisk 
förundersökning genomförts utan att några fynd 
påträffats. 

Gestaltning
Plankartan har bearbetats med kompletterande 
gränser och bestämmelser om utformning. Text 
och illustrationer i planbeskrivningen har bear-
betats. Handlingarna har kompletterats med en 
gestaltningsbilaga.

Kompletterande utformningsbestämmelser reg-
lerar bland annat takform, placering av entréer, 
fasadmaterial och färgsättning. Bestämmelserna 
syftar både till att bebyggelsen ska anpassas till den 
befintliga bebyggelsen med kulturmiljövärden och 
till att stärka intrycket av omsorg om gatumiljön, 
vilket främjar områdets attraktivitet och upplevel-
sen av trygghet i det offentliga rummet

Det planerade punkthusets placering och utbred-
ning regleras striktare. I gengäld möjliggörs fler 
våningar än i samrådsförslaget (18 våningar sett 
från norr jämfört med 14 våningar i samrådsför-
slaget). Förändringen syftar till att punkthuset ska 
få en slankare form.

Skövde kommun delar länsstyrelsens uppfatt-
ning att läget och höjden förpliktigar till särskild 
omsorg om utformningen, kvaliteter som inte kan 
säkerställas genom endast reglering i detaljplan. 

Gestaltningen och de arkitektoniska kvaliteterna 
bevakas vidare i bygglovsskedet med stadsarkitek-
tens medverkan. 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
I planbeskrivningen s. 35 första stycket anges att det 
kan bli aktuellt att bilda servitut eller 3D-område för 
parkeringsändamål om gult område i planen styckas 
av till egen fastighet, detta för att säkra parkerings-
frågan för centrumfastigheten (brunt område).

Lantmäterimyndigheten ser det som troligt att 
enbart servitutsbildning i ett sådant fall kommer 
att vara otillräckligt. Servitut fördelar enbart en rätt 
att nyttja ett visst område. En gemensamhetsanlägg-
ning fördelar dels en rätt att nyttja ett område men 
också en skyldighet att förvalta detta område och 
de anläggningar som ingår i gemensamhetsanlägg-
ningen. Ett framtida parkeringsgarage/däck skulle 
vara en större anläggning med ett flertal olika kom-
ponenter som rimligtvis förvaltas gemensamt av de 
fastigheter som nyttjar parkeringshuset (detta även 
om respektive fastighet parkerar i olika plan). En 
gemensamhetsanläggning kommer även att behöva 
bildas för att fördela ansvar även om parkeringen 
skulle utgå i ett 3d-utrymme.

Lantmäterimyndigheten ser gärna att texten på s. 35 
kompletteras med information om att gemensam-
hetsanläggning troligtvis kommer att behöva bildas 
vid en avstyckning av norra halvan av kvarteret 
(gult område). Lantmäterimyndigheten anser inte 
att området behöver reserveras på plankartan med 
en g-bestämmelse, detta eftersom det teoretisk är 
möjligt för båda fastigheter att lösa parkeringsfrå-
gan på egen hand.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med text om 
gemensamhetsanläggning.
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KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND

Vård- och omsorgsnämnden
Sektor vård och omsorg har granskat handlingarna 
i plansamrådet för Glimmern 1.

Sektor vård och omsorg har verksamhet i form av 
äldreboende inom Tomtegården 1 som gränsar till 
Glimmern 1. Tomtegården påverkas i samband med 
att 8 parkeringsplatser tas i anspråk för att förbättra 
in-och utfartsvägar samt anläggande av GC-väg.

I handlingarna ( Planbeskrivning s.25 ) framgår att 
befintligt servitut kan nyttjas för att ersätta behovet 
av p-platser. Sektor vård och omsorg ser positivt på 
en sådan lösning.

Några andra synpunkter föreligger inte.

Bemötande och kommentarer:

Projektledare på sektor samhällsbyggnad håller 
SVO och Fastighet uppdaterade under arbetets 
gång.

Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Miljönämnden delar bedömningen i bullerutred-
ningen att bebyggelsen bör ske med slutna fasader 
mot Norra Bergvägen. Föreslagen utformning av 
bebyggelsen i planområdets sydvästra del, som det 
redovisas i planbeskrivningen och bullerutred-
ningen, är olämplig ur bullerhänsyn.

Vid lokalisering och utformning av de föreslagna 
underjordiska avfallsbehållarna på Fältspaten 1,  
samt vid övriga markarbeten på den fastigheten, 
ska hänsyn tas till befintliga energibrunnar.

Enligt bullerutredningen är det möjligt att klara 
bullerriktlinjerna för bebyggelsen som planeras 
vid Norra Bergvägen. Riktvärdena i trafikbuller-
förordningen anger de ”värsta” bullernivåer som 
människor ska behöva tåla och om bullersituatio-
nen kan förbättras ytterligare, till exempel genom 
slutna fasader mot bullrande vägar, bör det genom-
föras. Det framgår inte av planbeskrivningen varför 
utformning med sluten fasad i vinkeln mellan bygg-
naderna skulle motverka ”ett tryggt och attraktivt 
gaturum” eller varför det anses vara viktigare än 
människornas boendemiljö.

Att döma av bullerutredningen uppfyller inte den 
illustrerade byggnaden i planområdets sydvästra del 
alla riktvärden för trafikbuller. Bostadsbebyggelse 
här behöver utformas på ett från bullersynpunkt 
bättre sätt. Det är positivt att det finns en planbe-
stämmelse om trafikbuller.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningens avsnitt om trafikbuller har 
bearbetats för att förtydligas. Ett förslag i trafikbul-
lerutredningen är att utforma fasaden mot Gamla 
Kungsvägen helt utan fönster. En sådan utform-
ning skulle kunna ha en kraftigt negativ påverkan 
på upplevelsen av gaturummet. En mer tilltalande 
lösning skulle vara att utforma och placera byggna-
derna så att de skärmar av trafikbuller på samma 
sätt som den planerade bebyggelsen i norra delen 
av planområdet.

Förutsättningarna för underjordsbehållarna stude-
ras vidare efter att Miljönämnden uppmärksam-
mat om energibrunnarna. 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Hyresgästföreningen
Vi är positiva till att det byggs hyreslägenheter på 
rimligt centrala lägen. Vi har tagit del av handling-
arna och tycker det är ett bra utnyttjade av befintlig 
mark. Vi vill påpeka att närheten av livsmedelsaffär, 
täta allmänna kommunikationer och promenadav-
stånd till Skövde centrum är stora fördelar.

Det är några punkter vi vill lyfta fram. Vi tror att 
det är viktigt att förbättringarna för trafik på Gamla 
Kungsvägen, Norra bergvägen och S:ta Birgittas väg 
samt gång och cykelvägar är färdigbyggda så långt 
som går när byggnationen av garage och bostadshus 
börjar. Det är mycket trafik utmed nämnda gator och 
det skulle underlätta för byggverksamheten och tra-
fiken till och från byggena om den vanliga trafiken 
flyter på som vanligt. Det skulle också underlätta 
för trafik till och från Rödfyran och övrigt boende 
i området under den tid som byggnationen pågår.

Vi ser att man tagit hänsyn till behovet av parke-
ringar och vi förutsätter att den beräkningsgrund 
man använder täcker behovet. Det är periodvis 
mycket bilar på Kvantums parkering. Sen tillkom-
mer alla nya lägenheter. Det kanske kan vara på sin 
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plats att planera för laddstolpar för elbilar i garagen. 
Både för boende, de som jobbar i “Kvantumhuset” 
och kunder med flera.

Vi har tolkat underlaget som att höjden på de nya 
husen anpassas till befintlig byggnation. Det gäller 
västra sidan av Norra Bergvägen, Fältspaten och 
Rödfyran. Det är bra då man uppfattar byggnatio-
nen som enhetlig.

Vi tycker det är mycket bra att man föreslår en 
annan infart för gods till Kvantum. Den kommer 
att underlätta trafiksituationen i korsningen Norra 
Bergvägen och Gamla Kungsvägen.

Vi vill i vanlig ordning påpeka vikten av att byggna-
derna uppförs på ett klimat- och miljövänligt sätt 
med så kallad cirkulär ekonomi, icke giftiga material 
och byggnation som kräver minimal uppvärmning 
och elkonsumtion. Vi tror att fler och fler kommer 
att efterfråga det och då är det bra om Skövde ligger 
i framkant med sådana krav/önskemål.

Bemötande och kommentarer:

Frågan om ordningen för genomförandet har lyfts 
till diskussion, men den preliminära ordningen 
kvarstår som förut. 

Förslaget om laddstolpar styrs inte av detaljplanen 
utan bestäms av fastighetsägaren, som tagit del av 
synpunkterna. Planförslaget har tagit höjd för ett 
eventuellt ökat effektbehov genom att möjliggöra 
för en ny nätstation inom planområdet (i området 
med beteckningen EP).

Högsta tillåtna nockhöjder i planförslaget har be-
arbetats efter samrådet. Planförslaget möjliggör 
fortfarande för högre byggnader än de befintliga. 
Illustrationer har bearbetats för att bli tydligare. 

Byggnadernas utformning och tekniska egen-
skaper styrs inte av detaljplanen utan bestäms 
i kommande projektering. De synpunkter som 
Hyresgästföreningen framför stämmer väl överens 
med de intentioner som fastighetsägaren presen-
terat för Skövde kommun.

PostNord  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den sam-
hällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna 

placeringen och standarden på postmottagnings-
funktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadsef-
fektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmil-
jön för chaufförer och brevbärare. För att det ska 
kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksam-
hetsområden placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbatt-
ringar@postnord.com för dialog gällande godkän-
nande av postmottagning i samband med nybygg-
nation.

En placering som inte är godkänd leder till att 
posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande och kommentarer:

Placering av fastighetsboxar styrs inte av detaljpla-
nen utan hanteras i den fortsatta projekteringen. 
Fastighetsägaren är medveten om att fastighets-
boxar ska placeras i entréplan.

Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika lägenheter och kost-
nader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.

Bemötande och kommentarer:

Skövde kommun har bra underlag och kommuni-
kation om de berörda ledningarna med represen-
tant för Skanova.
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Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 
götalandsregionen
Västergötlands museum/Västarvet har i samverkan 
med Skövde kommun utarbetat ett underlag till kul-
turmiljöprogram för Skövde kommun. Åren 2009-10 
genomfördes arbetet med att uppdatera äldre kul-
turmiljöunderlag för centralorten, och utöver redan 
kända objekt och kulturmiljöer uppmärksammades 
ett antal nya. Ett av de områden som uppmärksam-
mades i 2009-10 års arbete är Billingssluttningen, 
som indelades i flera delområden, bl.a. Sankta Bir-
gittas kyrkogård och Stenvägen med kringliggande 
kvarter. Det aktuella planområdet ligger inte inom 
den utvärderade kulturmiljön, men alldeles intill, 
vilket mycket riktigt nämns i planbeskrivningen.

Förvaltningen för kulturutveckling ser med tillfred-
ställelse att planområdet inte ligger inom de upp-
märksammade kulturmiljöerna, men vill samtidigt 
påpeka att området ligger i så nära anslutning till 
dessa att kulturmiljöerna ändå riskerar att påverkas. 
Det som främst bedöms kunna påverka omgivande 
kulturmiljöer är den planerade bebyggelsens höjd. 

Då högsta tillåtna nockhöjd och byggnadshöjd 
anges i förhållande till angivet nollplan är det svårt 
att avgöra de planerade byggnadernas höjd, vilket 
försvårar möjligheten att bedöma påverkan på 
befintlig kulturmiljö.

Utifrån angivna nivåkurvor på plankartan förefal-
ler dock de planerade lamellhusen tillåtas få en 
nockhöjd på ca 22 resp. 25 meter och punkthuset 
hela 45 meter. Lamellhusen skulle därmed tillåtas 
bli betydligt mycket högre än de befintliga lamell-
husen i kvarteret Sandstenen på andra sidan av 
Norra Bergvägen, vars nockhöjd enligt äldre rit-
ningar torde uppgå till ca 15 meter. Denna skillnad 
i byggnadernas höjd framgår inte på de skisser 
som presenteras på sidan 19 i planbeskrivningen. 
På dessa skisser upplevs bostadshusen i kvarteret 
Sandstenen snarare som högre än de planerade 
husen i kvarteret Glimmern, varför skisserna enligt 
undertecknad bör förtydligas. För att de planerade 
lamellhusen skall harmoniera med de befintliga 
flerbostadshusens placering vid Norra Bergvä-
gen vore det dessutom lämpligt att det planerade 
lamellhuset utefter denna gata placeras så att större 
avstånd till gatan erhålls, liknande utförandet på 
gatans västra sida.

Att komplettera kvarteret Glimmern med flerbo-
stadshus i halvöppen kvarters-struktur istället för 
den nuvarande parkeringsytan kan, med en gestalt-
ning som tar hänsyn till befintliga kulturhistoriska 
värden, vara positivt för området. Ett punkt-hus 
med 45 meters nockhöjd är emellertid ett helt 
främmande inslag i Billingesluttningens bebyg-
gelsemiljö, där områdets ursprungliga punkthus 
i kvarteret Orstenen omfattar 4-5 våningar, vilket 
sannolikt bara är en tredjedel av det planerade 
punkthusets våningsantal. 

I sammanhanget är det relevant att studera avstån-
det mellan de planerade lamellhusen och punkthu-
set och jämföra med hur områden med lamellhus 
respektive punkt- och skivhus planerades vid den tid 
som Billingssluttningen bebyggdes. Som exempel 
kan nämnas att lägre lamellhus om tre våningar 
ofta planerades med minst 15-20 meters mellanrum, 
medan högre punkt- och skivhus om åtta våningar 
ofta placerades med upp till 40 meters mellanrum. 
I det perspektivet upplevs avståndet mellan det 
östra lamellhuset och punkthuset i planen som 
mycket litet.

Bemötande och kommentarer:

Om höjder och volymer
Den planerade bebyggelsens volymer, höjder och 
placering speglar vår tid, med andra krav och 
en annan syn på exploateringsgrad och täthet, 
än då byggnaderna på Sandstenen och Orstenen 
uppfördes.  Skövde kommuns bedömning är att 
planförslaget kommer ha en måttligt påverkan på 
de befintliga kulturmiljövärdena runt Glimmern 1.

Det äldre bostadsområdet som helhet och de 
enskilda byggnaderna kommer inte påverkas di-
rekt. Förslaget innebär inte någon förtätning eller 
förändring av strukturen på västra sidan av Norra 
Bergvägen. Kyrkogården kommer påverkas av 
skugga från punkthuset, som framgår av skuggstu-
dien i planbeskrivningen, samt av att punkthuset 
kommer utgöra ett fondmotiv vid ett stråk. Påver-
kan på kyrkogårdsmiljön bedöms som måttlig. 
Med en genomarbetad och kvalitativ utformning 
kan punkthuset utgöra ett tilltalande fondmotiv.

Planförslagets tillåtna nockhöjder och byggnads-
höjder har bearbetats efter samrådet. Planförslaget 
möjliggör fortfarande för högre byggnader än de 
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befintliga, men marginalerna till kommande pro-
jektering har minskats något. Planbeskrivningen 
har kompletterats med illustrationer där relatio-
nen till befintlig bebyggelse framgår tydligare. 

Jämfört med de befintliga byggnaderna kommer 
de nya lamellhusen vara placerade med en viss 
förskjutning längs Norra Bergvägen. Intrycket av 
de nya byggnadernas höjd påverkas i illustratio-
nerna av att de befintliga byggnaderna står längre 
fram i förgrunden. 

Efter samrådet regleras det planerade punkthu-
sets placering och utbredning striktare. I gengäld 
möjliggörs fler våningar än i samrådsförslaget (18 
våningar sett från norr jämfört med 14 våningar 
i samrådsförslaget). Förändringen syftar till att 
punkthuset ska få en slankare form och att öka 
avståndet till övriga byggnader.

Stadsmässiga kvaliteter eftersträvas
Redan i tidig dialog med fastighetsägaren har 
Skövde kommuns bedömning varit att det skulle 
vara önskvärt att placera byggnaderna närmare 
gatan, utan förgårdsmark. Ambitionen är att skapa 
mer direkt kontakt mellan gata och entréer, samt 
lokaler i entréplanet mot Norra Bergvägen, för att 
tillföra gatan mer stadmässiga kvaliteter. 

Handlingarna har kompletterats med en gestalt-
ningsbilaga. Plankartan har bearbetats med 
kompletterande gränser och bestämmelser om 
utformning. Text och illustrationer i planbe-
skrivningen har bearbetats. Kompletterande 
utformningsbestämmelser reglerar bland annat 
takform, placering av entréer, fasadmaterial och 
färgsättning. Bestämmelserna syftar både till att 
bebyggelsen ska anpassas till den befintliga bebyg-
gelsen med kulturmiljövärden och till att stärka 
intrycket av omsorg om gatumiljön, vilket främjar 
områdets attraktivitet och upplevelsen av trygghet 
i det offentliga rummet. 

Gestaltningen och de arkitektoniska kvaliteterna 
bevakas vidare i bygglovsskedet med stadsarkitek-
tens medverkan. 

Västtrafik
Västtrafik ser positivt på att förtätning av bostäder 
och verksamheter sker i anslutning till befintlig kol-
lektivtrafik, samt att mark tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelvägar. Det är också positivt att 
kvartersmark tas i anspråk vid Norra Bergvägen för 
att möjliggöra för en bättre utrustad busshållplats.

Det finns mycket goda förutsättningar för att öka det 
hållbara resandet till planområdet. För att det ska 
ske så är det viktigt att tydliga och trygga gångstråk 
finns mellan entréer till fastigheten Glimmern och 
hela vägen fram till gång- och cykelvägar samt till 
övergångsstället på S:ta Birgittas väg. 

Biltrafiken till parkeringsdäck kommer korsa gång-
trafikens stråk mellan torgytan framför Glimmern 
och gc-väg utmed S:ta Birgittas väg, vilket sannolikt 
kommer att upplevas som stressande och otryggt, 
särskilt för barn och funktionshindrade. In- och 
utfart till parkeringsdäck bör ses över i syfte att 
skapa en tryggare miljö för de oskyddade trafikan-
terna. 

Det bör skapas utrymme för cykelparkering med 
plats för lastcyklar i nära anslutning till entréer. En 
del av parkeringsdäcket kan med fördel utformas 
som en attraktiv cykelparkering.

Det är också viktigt med gena, tydliga, trafiksäkra 
och tillgänglighetsanpassade gångvägar mellan 
hållplatserna på Norra Bergvägen och planområdets 
bostäder och verksamheter.

Bemötande och kommentarer:

Skövde kommun delar Västtrafiks uppfattning om 
vikten av tydliga och trygga gångstråk och tillgång 
till cykelparkeringar. Fastighetsägaren har upp-
märksammats om synpunkterna. Planförslaget 
rymmer goda möjligheter för exploatören att 
fånga upp dessa förslag i det fortsatta arbetet med 
utformning och projektering.

En utmaning som kräver extra eftertanke och 
omsorg är det stråk som Västtrafik lyfter fram, där 
oskyddade trafikanter och biltrafik till parkerings-
utrymmen korsar varandra. Fastighetsägaren har 
uppmanats att studera detta noggrannare och ett 
mer bearbetat förslag har tagits fram som redovi-
sas i planbeskrivningen och i den tillkommande 
gestaltningsbilagan. 
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En annan utmaning är att den höga exploateringen 
medför att ett stort antal parkeringsplatser och 
förrådsutrymmen tar plats på entréplanet, vilket 
kommer påverka intrycket av entréplanets fasader 
mot norr, öster och söder (mot väster ska verk-
samhetslokaler anordnas i entréplanet). Även den 
utformningen behöver ägnas särskild eftertanke 
och omsorg för att stråken förbi byggnaden ska 
upplevas trygga. 

Delar som kommer ha en positiv inverkan på upp-
levelsen av trygghet är att entréer kommer place-
ras mot samtliga gångstråk. Mot Norra Bergvägen 
ska verksamhetslokaler anordnas i entréplanet. 
Uppe på gårdsbjälklaget ska vistelseytor anläggas 
på den östra delen, mot den nya gång- och cykel-
vägen. Tillkommande bostäder med fönster och 
balkonger mot gångstråken kommer också vara ett 
positivt bidrag till upplevelsen av trygghet.

Plankartan har kompletterats med utformnings-
bestämmelser som bland annat reglerar att det 
ska finnas entréer mot angränsande allmän plats 
eller liknande publik plats inom kvartersmarken. 
Avsikten är att säkerställa en utformning som 
främjar god tillgänglighet, upplevelse av trygghet 
och förutsättningar för stadsliv. Tillkommande be-
stämmelser om fasadmaterial syftar till att stärka 
intrycket av omsorg om gatumiljön, för att främja 
områdets attraktivitet och upplevelsen av trygghet 
i det offentliga rummet.

Gestaltningen och de arkitektoniska kvaliteterna 
bevakas vidare i bygglovsskedet med stadsarkitek-
tens medverkan. 

ÖVRIGA

Sandstenen 2 - hyresgäst
Den föreslagna markanvändningen inom Glimmern 
1 är enligt ÖP 2025 avsedd för verksamheter och den 
föreslagna detaljplanens förslag att komplettera 
med fastigheter för bostadsändamål bryter mot ÖP 
2025 markanvändningskarta.

Förtätningen med bostadsbebyggelse utmed Norra 
Bergvägen kommer i ordets rätta bemärkelse bli tät. 
Då fastighet för bostadsändamål (Hus 1) kommer 
ligga parallellt utmed Norra Bergvägen, med bal-
konger hängande ut över gång-/cykelbanor, kommer 

Hus 1 att täta samman hela gatubilden för boende i 
Sandstenen 2 (Norra Bergvägen 11, 13, 17). Om man 
jämför med bebyggelsen på båda sidor av Norra 
Bergvägen, d.v.s. Orstenen 1 samt Fältspaten 1, så 
blir förtätningen inte alls påverkad på samma sätt. 
Detta då Orstenen 1 ligger diagonalt riktade mot 
Norra Bergvägen samt att både Orstenen 1 och Fält-
spaten 1 har ytor mellan bebyggelse och cykelbanor/
trottoar. Att hus 1 och hus 2 dessutom kommer vara 
högre än Sandstenen 2 kommer göra upplevelsen 
av förtätningen än större.

Den planerade in- och utfarten till bostadsbebyg-
gelsen på Glimmern 1 kommer ge en ökad trafiksi-
tuation på Norra Bergvägen. Detta kommer ge en 
ökad trafik som passerar gång- och cykelbana. Det 
kommer även bli en påverkan på parkeringsytan 
vid Fältspaten 1, med svårigheter att ta sig in och ut 
från parkeringen pga det ökade trafikflödet. Även 
den planerade avfallshanteringen från Glimmern 
1 kommer ge en ökad problematik för gång- och 
cykelöverfart samt för befintlig parkering vid Fält-
spaten 1.

Den ökade trafiken in till bostadsbebyggelse på 
Glimmern 1 kommer även medföra en ökad trafik-
bullersituation för boende utmed Norra Bergvägen. 
Trafikbullerutredningarna som gjorts har enbart 
tagit hänsyn till de planerade nybyggnationerna, 
inte till redan befintlig byggnation utmed Norra 
Bergvägen. 

Sandstenen och Orstenen och övriga hus i områ-
det på Billingsluttningen ingår i Skövde kommuns 
kulturmiljöprogram. Kulturmiljön på Billingslutt-
ningen är av mycket stort kulturhistorisktvärde 
då det är Skaraborgs största sammanhängande 
stadsmiljö med välbevarad bostadsbebyggelse från 
1950- och 60-talen.

På Sankta Birgittas kyrkogård från 1940-talet finns 
kapellbyggnad, gångar, gravvårdar samt förhisto-
riska fornlämningar och sentida kalkbruksläm-
ningar, samtliga fasta fornlämningar enligt kultur-
minneslagen.

Att mittemellan dessa båda, viktiga kulturella 
områden placera bebyggelsen av ett högt modernt 
punkthus påverkar hela stadsbilden på ett mycket 
negativt sätt, som överhuvudtaget inte passar in i 
ovanstående beskriven miljö.

I detaljplanen för Glimmern 1 finns inga uppgifter 
beskrivna angående skyddsåtgärder, begränsningar 
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och försiktighetsmått angående hur närliggande 
permanentbostäder samt framförallt det befintliga 
vårdboendet kommer att påverkas av buller från 
den planerade byggnationen. 

Det området på Billingsluttningen där bland annat 
Sandstenen och Orstenen ingår är ett tätbebyggt 
område där många olika slags människor bor. På 
området finns det lummighet med träd och buskage 
men dålig belysning, varför området känns otryggt 
att gå omkring i på dygnets mörka timmar. Som 
hundägare och kvinna använder jag därför Norra 
Bergvägen som promenadstråk efter mörkrets 
inträde, eftersom det ger mig en ökad trygghets-
känsla att gå där det finns öppnare, belysta ytor, 
än det gör inne i bostadsområdet. Det kanske är en 
falsk trygghet, men likväl är det så jag och andra 
kvinnliga hundägare eller för den delen kvinnor 
utan hund, känner. Att då förtäta den öppna, trygga 
känslan utmed Norra Bergvägen med nybyggnation 
på Glimmern 1, känns för mig och andra kvinnor, 
både jobbigt och skrämmande.

Bemötande och kommentarer:

Förslaget är förenligt med  översiktsplanens intentioner
Även om den förslagna markanvändningen kan 
betraktas som en avvikelse mot översiktsplanens 
markanvändningskarta är Skövde kommuns 
bedömning att planförslaget är förenligt med 
intentionerna i översiktsplanen, som t. ex. att 
befintlig infrastruktur ska nyttjas effektivt, att 
ny bebyggelse ska planeras så att den bidrar till 
minsta möjliga resandeökning med bil och att 
mera centralt belägna områden primärt ska upp-
låtas för byggnation med högre exploateringsgrad.

Balkonger tillåts kraga ut över gång- och cykel-
banan norr och nordöst om Glimmern 1, men 
inte över Norra Bergvägens gång- och cykelbana. 
De flesta balkonger kommer mest sannolikt vara 
placerade inåt gården, med tanke på väderstreck 
och för att nå avskildhet från trafikbuller. 

Förtätningen innebär en påtaglig förändring
Det stämmer att planförslaget möjliggör en förtät-
ning med en högre exploateringsgrad och högre 
täthet än befintlig bebyggelse på Billingssluttning-
en. Skövde kommun betraktar det som ett positivt 
tillskott i staden och har samtidigt förståelse för att 
det kommer upplevas som en påtaglig förändring 

för närboende. Skövde kommun vill lyfta fram de 
kvaliteter som kommer tillföras området, som 
mer stadsliv, möjligheter att utveckla det lokala 
centrum som finns, förbättra allmänna gång- och 
cykelstråk och bättre förutsättnignar att resa be-
kvämt med kolektivtrafik.

Påverkan på trafiksituationen bedöms som liten
Planförslaget kan förväntas medföra en måttllig 
ökning av trafiken i området. För att undvika kraf-
tig negativ påverkan på trafiksituationen har det 
varit av stor vikt att in- och utfart ska delas med 
Fältspaten, istället för att ytterligare en in- och 
utfart tillskapas.

Påverkan på parkeringsytan bedöms som liten 
Påverkan på parkeringsytan på Fältspaten bedöms 
som måttlig eftersom infart till garaget på Glim-
mern placeras så långt västerut som möjligt. 

Avfallshämtningen har lösts i dialog med flera parter
Det har varit utmanande att lösa avfallshämt-
ningen och flera olika alternativ har studerats 
under planarbetet. Det aktuella förslaget är det 
som har bedömts bäst ur flera aspekter. Förslaget 
har arbetats fram i dialog med Skövdebostäder och 
AÖS och har godtagits av sektor samhällsbyggnad, 
Gata och natur, med vissa förbehåll, bland annat 
att hämtning måste ske på bestämda tider utanför 
rusningstid. Detta ska säkerställas med en lokal 
trafikföreskrift. 

Konsekvenser i form av buller bedöms som måttliga
Det är byggherrens ansvar att se till att ljudni-
våerna ligger under riktvärdena för buller från 
byggplatser. Under byggtiden tillämpas riktvär-
den i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 
från byggarbetsplatser, vilket medför godtagbara 
bullernivåer för omkringboende. Verksamhets-
utövare som utför bullrande anläggningsarbeten 
och andra jämförbara åtgärder, måste fortlöpande 
planera och kontrollera sin verksamhet. Tillsyn 
utövas av Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Vikten av arkitektoniska kvaliteter

Skövde kommun delar uppfattningen om att ett 
högt och modernt punkthus kommer påverka 
stadsbilden. Det kan variera mellan olika personer 
om påverkan uppfattas om negativ eller positiv. Det 
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är större chans att fler uppfattar tillskottet som po-
sitivt om byggnaden utformas väl och med omsorg 
om gestaltningen. Läget och höjden förpliktigar 
till särskild omsorg om utformningen, kvaliteter 
som inte kan säkerställas genom endast reglering 
i detaljplan. Gestaltningen och de arkitektoniska 
kvaliteterna bevakas vidare i bygglovsskedet med 
stadsarkitektens medverkan. 

Måttlig påverkan på kulturmiljövärden
Det äldre bostadsområdet som helhet och de 
enskilda byggnaderna kommer inte påverkas di-
rekt. Förslaget innebär inte någon förtätning eller 
förändring av strukturen på västra sidan av Norra 
Bergvägen. Kyrkorgården kommer påverkas av 
skugga från punkthuset, som framgår av skuggstu-
dien i planbeskrivningen, samt av att punkthuset 
kommer utgöra ett fondmotiv vid ett stråk. Påver-
kan på kyrkogårdsmiljön bedöms som måttlig. 
Med en genomarbetad och kvalitativ utformning 
kan punkthuset utgöra ett tilltalande fondmotiv. 

Trygghetsaspekten lyfts i arbetet
Betydelsen av trygga gångstråk har lyfts även av 
Västtrafik under samrådet och Skövde kommun 
delar uppfattningen om vikten av att utforma 
trygga miljöer.

Upplevelse av trygghet kan variera mellan olika 
personer i olika sammanhang. Vanligtvis anses att 
upplevd trygghet gynnas av blandad bebyggelse 
och gångvänliga miljöer, där det är större chans 
att fler människor är i rörelse under större delen 
av dygnet. Ödsliga platser med dålig belysning kan 
ofta upplevas otrygga.

Fastighetsägaren har uppmärksammats om syn-
punkterna och planförslaget rymmer goda möjlig-
heter att fånga upp trygghetsaspekter i det fortsatta 
arbetet med utformning och projektering.

I planförslaget eftersträvas en mer gångvänlig 
struktur och andra åtgärder för att göra det mer 
attraktivt att gå eller cykla. 

En utmaning är att den höga exploateringen 
medför att ett stort antal parkeringsplatser och 
förrådsutrymmen tar plats på entréplanet, vilket 
kommer påverka intrycket av entréplanets fasader 
mot norr, öster och söder (mot väster ska verksam-
hetslokaler anordnas i entréplanet). Utformningen 

behöver ägnas särskild eftertanke och omsorg för 
att stråken förbi byggnaden ska upplevas trygga. 

Delar som kommer ha en positiv inverkan på upp-
levelsen av trygghet är att entréer kommer placeras 
mot samtliga gångstråk. Mot Norra Bergvägen 
ska verksamhetslokaler anordnas i entréplanet. 
Uppe på gårdsbjälklaget ska vistelseytor anläggas 
på den östra delen, mot den nya gång- och cykel-
vägen. Tillkommande bostäder med fönster och 
balkonger mot gångstråken kommer också vara ett 
positivt bidrag till upplevelsen av trygghet.

Plankartan har kompletterats med utformnings-
bestämmelser som bland annat reglerar att det 
ska finnas entréer mot angränsande allmän plats 
eller liknande publik plats inom kvartersmarken. 
Avsikten är att säkerställa en utformning som 
främjar god tillgänglighet, upplevelse av trygghet 
och förutsättningar för stadsliv. Även tillkom-
mande bestämmelser om fasadmaterial syftar till 
att stärka intrycket av omsorg om gatumiljön, för 
att främja områdets attraktivitet och upplevelsen 
av trygghet i det offentliga rummet.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta
• Bestämmelser har tillkommit för att motverka 

översvämningsrisk vid skyfall. 
• Bestämmelsen n2 reglerar att den ytledes rinn-

vägen från Fältspaten 1 till Norra Bergvägen 
ej får blockeras. Vid skyfall ska vatten kunna 
rinna ytledes från Fältspaten 1 ut till Norra 
Bergvägen, innan vattnet stiger till en nivå 
där det riskerar att rinna ner till källaren på 
Fältspaten. 

• I nordvästra delen av Glimmern 1 finns 
bestämmelsen b2 som reglerar att byggnad 
ska utföras så att naturligt översvämmande 
vatten upp till nivån 157,9 m över nollplanet 
inte skadar byggnadens konstruktion. Syftet 
är att byggnaden ska utformas på ett sådant 
sätt att den inte tar skada av vatten som vid 
skyfall avrinner längs den ytledes rinnvägen 
från Fältspaten 1 ut till Norra Bergvägen. 

• Det planerade punkthusets placering och 
utbredning regleras striktare. I gengäld möj-
liggörs fler våningar än i samrådsförslaget 
(18 våningar sett från norr jämfört med 14 
våningar i samrådsförslaget). Förändringen 
syftar till att punkthuset ska få en slankare 
form.

• Reglering av nockhöjder och byggnadshöjder 
har setts över och i några fall justerats något 
nedåt. 

• Utformningsbestämmelser har tillkommit, 
som reglerar takform, placering av entréer, 
fasadmaterial och färgsättning.

• Planbestämmelse om markföroreningar 
har bearbetats i samråd med MÖS och med 
Bygglov, för att bli tydligare. 

Planbeskrivning
• Avsnitt om skyfall har utvecklats med en 

fördjupad beskrivning av situationen och 
planerade åtgärder, samt kvarstående risker.

• Text om eventuellt framtida behov av gemen-
samhetsanläggning har tillkommit. 

• Text och illustrationer har bearbetats och 
kompletterats för att ge en tydligare bild av 
planförslagets intentioner. 

• Avsnitt om trafikbuller har förtydligats.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget 
som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara 
att:

Plankarta
• Plankartan har bearbetats med en ny pro-

gramvara vilket medfört att beteckningar 
ändrats, t. ex. för bestämmelser om höjder 
och e-tal.

• En del av Fältspaten som ligger inom plan-
området har kompletterats med egenskaps-
bestämmelser för att stämma bättre överens 
med bestämmelserna i gällande detaljplan. 

• Inom byggrätten som är avsedd för garage 
med gårsbjälklag har bestämmelsen f7 till-
kommit, för att möjliggöra att skärmtak över 
uteplats, lekyta eller liknande får uppföras på 
gårdsbjälklaget.  Högsta tillåtna nockhöjd får 
i så fall överskridas med högst 2,0 m.  

• Gränsen mellan gul kvartersmark och brun 
kvartersmark har justerats för att möjliggöra 
att en vändcirkel ryms helt inom den bruna 
kvartersmarken framför det planerade gara-
get.

Planbeskrivning
• Uppgifter om total bruttoarea som möjliggörs 

har korrigerats. 
• Avsnittet om planens huvuddrag har komplet-

terats med en utförligare beskrivning av det 
aktuella förslaget till byggnation.

• Avsnitt om riksintresse har kompletterats 
med ett förtydligande om MSA-område.

• Avsnitt om markföroreningar har uppdate-
rats utifrån reviderad rapport och bearbetad 
planbestämmelse.

• Avsnitt om planerad bebyggelse har komplet-
terats med tydligare uppgifter om hur många 
lägenheter planförslaget möjliggör.
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Därutöver har förtydliganden och redaktionella 
justeringar som uppdagats under samrådstiden 
inarbetats i detaljplanen. 

Inga sakägare har under samrådet framfört syn-
punkter 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 detaljplaneförslaget 
innebär en lämplig avvägning mellan olika intres-
sen.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Skriftliga synpunkter som inkommit under samrå-
det och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda 
har inkommit från:

Övriga
• Länsstyrelsen
• Västergötlands museum
• Sandstenen 2 - hyresgäst

Skövde 2021-08-17

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Caroline Hagström  Sigrid Boëthius Väärt 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt
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