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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunullmäktige föreslås godkänna redogö-
relsen över samrådet enligt nedan och godkänna 
planprogrammet för Mariesjö. 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 § 91/19 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genom-
föra samråd gällande förslag till planprogram för 
Mariesjö.

Samråd har hållits mellan den 13 maj - 28 juni 2019. 
Inbjudan har skickats ut med e-post den 10 maj 
enligt upprättad samrådskrets.  

Inbjudan till samrådet infördes den 13 maj 2019 
i SLA där inbjudan till två öppna samrådsmöten 
annonserades. Samrådsmöte nr 1 hölls i Portalen, 
Science Park Skövde den 27 maj och samrådsmöte 
nr 2 hölls i Växthuset, Science Park Skövde den 4 
juni 2019. Minnesanteckningar från båda samråds-
mötena redovisas sist i denna samrådsredogörelse 
(sidorna 42-49). 

Programhandlingarna har under samrådstiden fun-
nits utställda i stadshusets entréplan samt funnits 
tillgängliga på Skövde kommuns hemsida. Sista dag 
för att lämna synpunkter har varit den 28 juni 2019.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i matrisen på sidan 4-5. 

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder, bolag och  
kommunalförbund

Servicenämnd x

Barn- och 
utbildningsnämnd x

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Socialnämnd x

Vård- och omsorgs-
nämnd x

Skövde Energi AB

Kreativa Hus AB x

Skövdebostäder AB x

Balthazar Science           
Center AB

Next Skövde Destina-
tionsutveckling AB

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg (MÖS) x

 Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Skaraborgs 
kommunalförbund

Skövde stadsnät (opto)

Kommunala råd
Brottsförebyggande 
rådet

Kommunala 
pensionärsrådet

Rådet för funktions-
hinder

Övriga  
remissinstanser

Skanova (TeliaSonera) x

Vattenfall  
Eldistribution AB x

Trafikverket region Väst x

Västtrafik AB x

Polismyndigheten

PostNord
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Bild 1. Ägare till fastigheter och övriga privatpersoner som inkommit med yttranden i samrådsskedet. 

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
forts. Övriga  

remissinstanser
Västergötlands museum

Västarvet x

Hyresgästföreningen x

Naturskyddsföreningen 
i Skövde

Skövde hembygdsför-
ening

Högskolan i Skövde x

Akademiska Hus AB

Science Park Skövde x

Skövde Näring

Näringslivsforum

Fastighetsägarna x

Försvarsmakten X

Luftfartsverket x

Skövde Flygplats x

Studentkåren x

Västfastigheter x

Socialdemokraterna i 
Skövde x

Sammanräkning 3 24

Ägare till fastigheter i 
närområdet 32

Privatpersoner övriga 2 5

Totalt 3 26 37
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INKOMNA YTTRANDEN OCH 
BEMÖTANDEN 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skri-
velser med anmärkning, synpunkt och/eller erin-
ran. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i 
kursiv stil. Sektor samhällsbyggnads bemötande av 
skrivelserna markeras med grå ruta. 

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Yttrandet redovisas i sin helhet:

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram 
ett väl genomarbetat program för Mariesjö. De 
mål och visioner som ligger till grund för framtida 
detaljplanearbetet har tydligt beskrivits. Kommu-
nens redovisade underlagsarbete stödjas i överlag 
av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill genom en närmare beskrivning av 
sina synpunkter här nedan lyfta upp de utmaningar 
som Länsstyrelsen vill att kommunen ska beakta i 
efterföljande arbetet.

Strukturplanen likväl utvecklingsområden sträcker 
sig fram till år 2040 och kommunen har med redo-
visning av nödvändiga kopplingar med de omgi-
vande stadsdelarna lyft upp övergripande frågor 
och hanterat dem i all väsentlighet. Länsstyrelsen 
konstaterar att ambitionen för denna omvandling 
är hög medan en del osäkerhetsfaktorer, sett från 
Länsstyrelsens sida, skuggar över sammanhanget. 
Faktorer som berör ex. omvandlingen av den 
befintliga verksamheter ska göras över en lång 
tid samtidigt som en förutsättning för exempelvis 
iordningställandet av god bebyggd miljö för de 
planerade bostäderna är denna omvandling. Läns-
styrelsen anser vidare att övertagandet av Mariesjö 
terminalen för omvandling till grönområde är å ena 
sida positivt men å andra sida kan äventyra målet 
att uppnå en acceptabel bullernivå och bidrar till 
främjandet av järnvägstransporter som kan minska 
utsläppen av luftföroreningar från transporter i ett 
hållbart samhälle.

Programmets syfte
Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningar 
och redovisa förslag på hur Mariesjöområdet kan 
utvecklas, utifrån infrastruktur, grönområden, 
bostadsbebyggelse och verksamheter mm. Därtill 
ska planprogrammet översiktligt studera framtida 
utvecklingsområden öster- och norrut med målet 
att identifiera och redovisa möjliga kopplingar till 
omgivande stadsdelar.

Målet är att skapa en levande tät stadsmiljö med 
egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur 
och högre hus. Därtill att stötta Science Park Skövde 
och högskolan med lokaler för verksamheter och 
service. Målsättningen är att attrahera unga med-
borgare och företagare samt stärka nya branschers 
närvaro och utveckling. Utvecklingsstrategin för 
programområdet är att expandera Skövdes inner-
stad till Mariesjö och koppla samman befintliga 
och nya grönytor till ett grönt stråk som länkas till 
Boulognerskogen.

Planprogrammet följer fördjupningen av översikts-
planen för centrala Skövde - FÖP centrala Skövde 
- som beskriver att området ingår i en kreativ 
utvecklingszon vilken sammanlänkar Mariesjö och 
högskolan med stadskärnan och resecentrum. I FÖP 
centrala Skövde föreslås lämplig framtida markan-
vändning vara kontor, verksamheter, utbildning, 
bostäder, studentbostäder och park.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens syn-
punkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planför-
slaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
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.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunala frågor och regionala förhål-

landen
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft 

och vatten)
• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion (buller, strålning, 
risk för olyckor, översvämning, erosion).
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Råd enligt PBL och MB
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att plan-
läggning enligt denna lag ska ske med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljö-
förhållanden i övrigt.

I 2 kap. PBL finns alltså en rad olika frågor som 
tas upp. Nedan presenteras ett urval. Ta bara med 
de rubriker nedan som är relevant i det aktuella 
ärendet.

Väg och järnvägstransporter

Främjandet av järnvägstransporter är en viktig 
miljöfråga och bidrar till att minska utsläppen av 
luftföroreningar från transporter. För att minska 
transportsektorns klimatpåverkan måste fordonen 
bli mer energieffektiva och andelen fordon som 
drivs med förnybara bränslen öka. Det kommer 
enligt forskning och utredningar dock inte att vara 
tillräckligt. Trafiken behöver också minska och 
fler behöver välja alternativ till bil- och flygresor 
respektive lastbilstransporter. För att minska 
transporternas miljöpåverkan behöver den trans-
portinfrastruktur - vägar, järnvägar, hamnar och 
flygplatser - och det transportsystem som redan 
finns, användas så energieffektivt och yteffektivt 
som möjligt. I planering av transportinfrastruktur 
anges ofta i direktiv från regeringen att den så kall-
lade fyrstegsprincipen ska användas. Det betyder 
att i första hand ska åtgärder väljas som kan minska 
efterfrågan på transporter eller påverka valet av 
transportsätt så att det transportsystem som redan 
finns kan utnyttjas mer effektivt. Först i tredje hand 
ska ombyggnader av vägar och järnvägar övervägas, 
och som sista steg byggande av ny infrastruktur. Det 
finns risk att inte kunna utveckla Västra stambanan 
och Mariesjö terminalen om det byggs fler bostäder 
i nära anslutning till järnvägen och terminalen.

Möjligheten att utveckla transporter på järnvägen 
generellt i ett längre perspektiv i harmoni med den 
planerade bostadsbebyggelsen bör därför utredas 
närmare. Länsstyrelsen skulle vilja se ett förslag 
som gör det möjligt att utveckla järnvägstranspor-
terna på Västra stambanan med Mariesjö termi-
nalen, såväl generellt som för enskilda företagens 
behov, som inte hindras av planerad bebyggelsen.

Skövde är en expansiv ort där flera företag pla-
nerar att utöka sin verksamhet, i sammanhanget 

kan Volvo nämnas. Vid en lokaliseringsprövning 
av nya verksamheter och utökning av befintliga 
verksamheter vägs möjligheten till miljövänliga 
transporter in som en grund för etablering. Finns 
inte järnvägstransporter som ett möjligt alternativ 
kan Skövde som etableringsort väljas bort. I plan-
handlingarna anges Falköping som ett alternativt att 
hänvisa transporter till men Länsstyrelsen befarar 
att det finns en risk för ökade lastbilstransporter 
med en sådan lösning.

I planförslaget föreslås ett grönstråk där Mariesjö 
terminalen är etablerad. Skapande av grönstråk är 
i grunden positivt men i detta sammanhang anser 
Länsstyrelsen att intresset att det finns möjlighet 
till järnvägstransporter från Skövde väger tyngre 
än intresset att skapa ett grönstråk till de två dag-
vattendammarna längs med järnvägen.

Buller

Länsstyrelsen vill upplysa om att vid upprättande 
av detaljplan krävs bullerberäkningar för att säker-
ställa att riktvärden för buller från vägar, järnväg 
och verksamheter klaras. Vidare bör en bullerut-
redning omfatta ett resonemang kring lågfrekvent 
buller och eventuella förslag till åtgärder.

Farligt gods m.m.

Programområdet ligger vid Västra stambanan och 
kan påverkas av risker från farligt gods. En risk-
utredning har tagits fram som tittat på risker från 
verksamheter och transportleder för farligt gods i 
hela utvecklingsområdet.

Riskutredningen visar på lämpliga skyddsavstånd 
och föreslår riskreducerande åtgärder som kan 
hanteras i kommande detaljplaner.

Riskerna med farligt gods bedöms som godtag-
bara under förutsättning att föreslagna åtgärder 
genomförs. Länsstyrelsen noterar att behovet av 
skyddsåtgärder kommer att utredas vidare i detalj-
planeskedet.

Det är en bra tanke att lägga mindre känslig verk-
samhet nära farligt godsleder och att ha en mer 
känslig verksamhet som bostäder på ett längre 
avstånd från dessa riskkällor. Skyddsavstånd kan 
kanske inte alltid räknas från spårmitt. Riskerna 
från järnvägen kan vara acceptabla på ett visst 
avstånd från järnvägen, men det förutsätter att 
urspårning och utsläpptfarligt gods kvarstannar i 
anslutning till järnvägen. Länsstyrelsen anser
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generellt att det alltid ska eftersträvas en minst 30 
meters byggnadsfri zon till transportleder för farligt 
gods. Det stämmer också överens med det avstånd 
som Trafikverket vill se till järnvägar. Skyddsavstånd 
är alltid det bästa skyddet. Att riskerna bedöms som 
acceptabla på ett visst avstånd innebär inte alltid 
att det är en bra planering att lägga bebyggelsen på 
det avståndet. Planeringen bör vara så robust i ett 
långt perspektiv att en framtida förändring i flöden 
inte leder till att synen på bebyggelsens lämplighet 
förändras.

Länsstyrelsen har endast tittat på risker kopplat till 
programområdet och tolkar materialet som att det 
inte krävs några skyddsåtgärder vid programom-
rådet. Länsstyrelsen anser dock att det kan vara 
aktuellt med vissa åtgärder inom hela riskhante-
ringsområdet på 150 meter. Det kan handla om 
ventilationsåtgärder som till exempel högt place-
rade friskluftsintag riktade bort från järnvägen på 
byggnader där det vistas mycket människor. Åtgär-
der som föreslås för utvecklingsområdet i stort har 
inte bedömts och kommenteras inte här.

Kommunen tar upp att den del av programområdet 
som angränsar till Mariesjöterminalen inte ska 
bebyggas innan terminalen är flyttad. Det är bra   
att kommunen är tydliga med att risker ska beaktas 
inom 150 meter från rangerbangården.

Planprogrammet tar upp slutsatser från riskutred-
ningen som berör hela utvecklingsområdet. Det 
borde på ett tydligare sätt lyfts fram vad som gäller 
för riskbild i det aktuella programområdet. Det 
framgår till exempel att Västra stambanan ligger på 
samma eller högre nivå än utvecklingsområdet men 
inte hur nivån är vid programområdet.

Översvämning till följd av skyfall

Skyfall i form av ett 100-årsregn har studerats över-
siktligt i en dagvattenoch skyfallsutredning och det 
har tagits fram ett förslag på skyfallshantering. Det 
är viktigt att de åtgärder som föreslås eller förut-
sätts för att hantera större regnmängder tas med i 
det fortsatta arbetet och om möjligt regleras med 
planbestämmelser för att säkerställa att åtgärderna 
kommer till stånd.

Naturmiljö

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att så mycket 
yta av naturvärdesobjekten i området Mariesjö Norr 
sparas som naturområden. Detta görs också enligt 
strukturplanen vilket är positivt.

I stallsiken Södra bevaras ravinmiljöerna i natur-
värdesobjekten där de högsta naturvärdena bedöms 
finnas. Detta är också mycket viktigt. Samtidigt 
kommer dessa områden delvis utnyttjas för planerat 
dagvattensystem vilket kan påverka dem negativt 
ur naturvärdessynpunkt. Utformningen av dagvat-
tensystemet behöver därför tas fram i samråd med 
biologisk expertis för att minimera påverkan på 
naturvärdena och kanske istället gynna/öka natur-
värdena.

Viktigt att värna naturvärdena i lövskogsmiljöerna. 
De är till stor del lämnade som grönytor (utom i 
delar av Stallsiken Södra) men det är viktigt att dessa 
inte transformeras till allt för mänskligt påverkade 
parkmiljöer utan att man behåller de så orörda som 
möjligt.

Grönstråk bör skapas med syfte att förstärka möj-
ligheterna för arter att kunna sprida sig mellan 
grönytorna.

Skyddsvärda träd bör sparas. Allén vid Högskolan 
omfattas av generellt biotopskydd och är därmed 
skyddad. Åtgärder som kan skada naturvärdena i 
allén kräver dispens.

Gällande strandskyddet kring dammarna måste 
kommunen beskriva vilket särskilt skäl för upp-
hävande av strandskyddet finns att åberopa i kom-
mande planarbete och motivera detta.

Vatten

Vattenavdelningen ser positivt på att dagvatten-
utredningen omfattar hela området, både det nu 
aktuella planprogrammet och det större utveck-
lingsområdet. För omhändertagande av dagvatten 
är det ur ett hållbarhetsperspektiv viktigt att ha 
ett helhetstänkande i planeringen för att kunna 
utnyttja ytorna mer effektivt och vid behov även ta 
med angränsande befintliga områden där det kan 
finnas problem med dagvatten.
Dagvattenutredningen redovisar fler lösningar 
för omhändertagande av dagvatten gröna tak, 
regnrabatter, genomsläppliga hårda ytor med 
underliggande magasin i makadam öppna dammar 
mfl lösningar för att minska mängden dagvatten, 
infiltration där så är möjligt och fördröjning i öppna 
magasin.

Dagvattenutredningen pekar på risk för allvarliga 
översvämningar innan alla delar, översvämningsy-
tor och avledningsvägar är färdigställda. Vad händer 
om exploateringen av någon anledning bromsas 
upp eller drar ut på tiden?
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Kulturmiljö

Planhandlingens beskrivning av områdets kul-
turmiljövärden koncentreras till en handfull 
utpekade/namngivna byggnader. Utpekande och 
kulturhistorisk bedömning hänvisas till bebyggel-
seregistret och kommunens kulturmiljöunderlag. 
Resonemangen är dock inte helt tydliga – exempel 
tegelugnen nämns som kulturhistoriskt intressant, 
men fortsatta beskrivningen indikerar ett lågt 
värde p.g.a. ombyggnader. Oavsett ändringarna är 
byggnaden läsbar som tegelugn och har därmed 
betydande värden för historiska förståelsen och 
områdets kontinuitet. De byggnader som namnges 
i den kulturhistoriska beskrivningen bör förses 
med skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser. 
Förståelsen för byggnaderna bör säkerställas genom 
lämplig hänsyn när ny bebyggelse föreslås i när-
heten. I sammanhanget utgör gården Mariesjö en 
viktig och central miljö för områdets kulturhistoria. 
Även platsnamnet är viktigt för den historiska kon-
tinuiteten. Tegelbruket som låg under Mariesjö och 
som tillverkat teglet till byggnader i området utgör 
en kulturhistorisk resurs som kan utgöra inspiration 
för områdets utveckling.

Länsstyrelsen noterar att planhandlingen inte 
har en tillhörande bilaga för allmänna intresset 
kulturmiljövärden (allmänt intresse tillsammans 
med ex. naturvärden enligt PBL och MB). Läns-
styrelsen uppmuntrar kommunen att även titta på 
byggnader i övriga områden, och som utifrån olika 
kulturhistoriska värden kan bevaras och utgöra 
karaktärs- och identitetsskapande inslag i den nya 
stadsdelen. Exempelvis tegelladan (bussgaraget/
verkstaden) skulle kunna vara en av dessa byggna-
der. Ladan har dessutom nära koppling till Mariesjö 
och tegelbruket.

Planhandlingen beskriver till största delen stadsmil-
jön och stadslandskapet inom den nya stadsdelen. 
Mänskliga skalan och gatumiljön ges extra fokus.
Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att även 
göra analys och bedömning av (främst de högre 
byggnadernas) påverkan/tillskott i stadsmiljöland-
skapet i stort – i förhållande till centrala Skövde 
och även i förhållande till närliggande villakvarter.

Inom området utpekat som utvecklingsområde 
finns i norr (Stallsiken) ett stort grönområde som 
ej är detaljplanelagt. En arkeologisk utredning 
kommer att utföras här inför detaljplan, resultat av 

denna ska samrådas med kulturmiljöenheten inför 
utveckling av detta område.

De fasta fornlämningar inom utvecklingsområdet 
ska tas hänsyn till. Samråd med kulturmiljöenheten 
ska ske om arbete inom fornlämningsområdet sker.

Trafik

Trafikverket skickade in (2019-06-12) synpunkter 
om det nu aktuella programmet till Länsstyrel-
sen. Synpunkterna har samtidigt skickats även till 
Skövde kommun.

Länsstyrelsen anser det viktigt att Trafikverkets 
synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Synpunkterna berör flertal aspekter på ett över-
gripande och väl balanserat synsätt som stödjas av 
Länsstyrelsen. 
En sammanfattning av vad Trafikverket framfört i 
sammanhanget citeras här nedan:

”Trafikverket ser sammantaget positivt på den före-
slagna omvandlingen av Mariesjöområdet. Det finns 
dock behov av fortsatta utredningar vid detaljplane-
läggning gällande bland annat buller, vibrationer, 
geoteknik och dagvatten samt trafikpåverkan på 
statlig infrastruktur. Trafikverket ser fram emot 
fortsatt deltagande i ärendet.”

Luftfart

Luftfartsverket (LFV) har inkommit med ett remiss-
svar till Länsstyrelsen och Skövde kommun (2019-
05-12). Av remissvaret framgår att LFV har i egen-
skap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra 
mot planprogrammet. LFV vill dock påminna om 
att de högsta byggnaderna i planprogrammet som 
Portalen kan kräva flyghinderanalys.

Samtliga flygplatser inom 60 km radie från Skövde 
centrum skall remitteras i ärendet, dessa är Skövde 
flygplats och Karlsborg (Försvarsmakten).
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV 
förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet.
Länsstyrelsen vill för Skövde kommun påtala vikten 
av att verkets synpunkter ska beaktas i det fortsatta 
arbetet.
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och nya bostäder i en levande tät stadsmiljö är att 
Mariesjöterminalen flyttas ut ur området. 
Om terminalen ligger kvar i Mariesjö medför 
omgivningspåverkan (trafik, verksamhetsbuller, 
riskfrågor mm) att den önskvärda omvandlingen 
av Mariesjö allvarligt försvåras och den viktiga 
nord-sydliga kopplingen mellan Stallsiken och 
Mariesjö riskerar att utebli. Bara riskpåverkan 
skulle medföra att bostäder skulle vara svåra att 
uppföra inom 150-meters avstånd från terminalen. 
Det alternativa förslag som Länsstyrelsen efterly-
ser med en omvandling av Mariesjö till en bland-
stad OCH ett bevarande av Mariesjöterminalen 
bedöms därför inte vara möjligt.
Fastighetsägaren till Mariesjöterminalen och 
Skövde kommun är överens om denna bedömning.

Mariesjöterminalens spår är därtill lågt utnyttjade. 
Orsaken till detta är att de  inte är elektrifierade, 
vilket försvårar rangering, och spåren är för korta 
för en effektiv hantering av gods. Utredning (bilaga 
D) visar på att det finns fyra alternativa lägen som 
alla sammantaget bedöms ha bättre förutsätt-
ningar än godsterminalen i Mariesjö att i framtiden 
hantera omlastning av gods mellan väg och järn-
väg. Kostnaden för investering i ny godsterminal i 
dessa alternativ bedöms ligga mellan 95 - 230 Mkr. 
En uppgradering av Mariesjöterminalen bedöms 
ligga runt 130 Mkr. Samtidigt är det alternativa 
markvärdet för en omvandling av Mariesjö till en 
ny blandstad mycket stort. 
Utredningen kring alternativ lokalisering av en 
godsterminal avses fördjupas.

Buller

Trafikbullerutredningen är översiktlig och bygger 
på antaganden om placering av byggnader och höj-
der. Men den ger en god uppfattning om hur bul-
lersituationen kommer se ut. Bl.a. visar den med 
tydlighet att bostäder i Kvarterstaden har mycket 
goda förutsättningar att klara gällande riktvärden. 
Där dessa riskerar att överskridas kommer trafik-
bullerutredningen att fördjupas vid detaljplanlägg-
ningen.  Även resonemang kring lågfrekvent buller 
och vibrationer kan då vara aktuellt. 

Farligt gods m.m.

Programförslaget har utgått från en byggnadsfri 
zon om 30 meter till farligt godsled. Programför-
slaget tar även höjd för två framtida extra spår 
på Västra stambanan utmed hela program- och 

Behovsbedömning
Kommunen bedömde (2018-05-22) att förslaget 
kunde komma att innebära betydande påverkan 
på miljön. Länsstyrelsen delade kommunens åsikt 
(2018-06-13). Samråd har redan hållits med Läns-
styrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och omfattning.

Länsstyrelsen anser att kommunens redovisade 
avgränsning och omfattning av miljökonsekvens-
beskrivningen var relevant och uppfyllde kravet på 
en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning.

Till handlingarna har bifogats även en miljökon-
sekvensbeskrivning som Länsstyrelsen haft tillgång 
till inför sitt yttrande över programmet till kom-
munen.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunk-
ter att tillföra planen.

Bemötande och kommentarer:

Länsstyrelsens samlade bedömning

Ett av programmets största syften är att visa all-
mänhet, fastighetsägare och verksamma i området 
samt allmänna remissinstanser på Skövde kom-
muns långsiktiga målbild för omvandlingen av 
Mariesjö. Målsättningen med detta är att skapa till-
tro och trygghet till planerna för omställningen av 
Mariesjö från verksamhetsområde till blandstad. 
En tydlig målbild ger goda förutsättningar för att 
vi därefter gemensamt under omvandlingsarbetet 
kan hitta lösningar på ev. konflikter mellan befint-
liga verksamheter och föreslagna nya stadskvarter 
i varje detaljplanearbete. På detta sätt bedöms en 
god bebyggd miljö kunna säkerställas i varje skede 
av omvandlingsarbetet.

Avvägningen mellan intressen om att skapa en 
god bebyggd miljö och möjligheterna att utveckla 
järnvägstransporter redovisas nedan under Väg- 
och järnvägstransporter.

Råd enl. PBL och MB
Väg- och järnvägstransporter

En förutsättning för en utveckling av Mariesjö-
området i enlighet med uppdraget att skapa expan-
sionsutrymme för högskolan, Science Park Skövde 
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utvecklingsområdet. Trafikbullerprognoser för 
järnvägstrafiken (bil. H) bygger på indata från 
Trafikverkets sammanställning ”Trafikuppgifter 
järnväg T18 och bullerprognos 2040 ” samt från 
NJDB. Programförslaget bedöms därmed vara så 
robust inför framtida förändringar i tågtrafiken 
som man kan kräva i detta skede. 

Även beskrivningen av riskbilden för programom-
rådet bedöms vara tillräcklig för ett programskede. 
Framtida detaljplaner kommer hantera dessa 
frågor mer ingående.

Översvämning till följd av skyfall

Dagvattenutredningen redovisar ett flertal princip-
lösningar för dagvattenhanteringen. Flera av dessa 
kan vara lämpliga. Val av lösningar kommer tro-
ligtvis att variera för de olika kvarteren och över 
tiden. Målet är dock att hantera dagvattnet i öppna 
eller slutna anläggningar på allmänplats. Endast 
i undantagsfall, där det är stora svårigheter att 
hantera dagvattnet på allmän plats, föreslås krav 
(planbestämmelser) om fördröjning av dagvatten 
att införas på kvartersmarken.

Naturmiljö

Dagvattensystemet i Stallsken Södra, som bl.a. be-
rör bäckraviner med dokumenterade naturvärden, 
ska projekteras internt i samråd med kommune-
kologen och utifrån de råd som naturvärdesinven-
tering anger.

Avsikten är att befintliga naturområden fortsatt 
ska skötas som naturmark och att nya parkmiljöer 
skapas som kopplar samman dessa till ett samman-
hängande grönstråk. Grönstråket gör det möjligt 
att öka förutsättningarna för spridning av flora och 
fauna mellan naturområden.

Idag råder strandskydd kring dagvattendammarna 
på Mariesjö Gård (Skövde 5:193). Strandskyddet 
berör idag endast fastigheten 5:193. När/om ny 
planläggning sker i anslutning till dammarna inträ-
der det generella strandskyddet om 100 meter från 
dessa (enligt 10 a § lag (1998:811) om införande av 
miljöbalken). Avsikten är att i dessa nya detaljpla-
ner beskriva förutsättningarna för strandskyddet 
och ange särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap. 
18c för att åter upphäva skyddet. 

Vatten

Marken inom programområdet utgörs idag hu-
vudsakligen av hårdgjord industrimark. Avrin-
ningen från denna kommer att minska när fler ytor 
möjliggör infiltration inom exempelvis framtida 
stadskvarter och parker. Möjligheten att hantera 
dagvatten och översvämningar på grund av skyfall 
kommer alltså kontinuerligt att förbättras allt ef-
tersom kvarteren omvandlas.

Kulturmiljö

Byggnader som utpekats som kulturhistoriskt 
värdefulla har sparats i programförslaget och ska 
beaktas vid framtida omvandling. Vid detaljplane-
läggning avses fördjupade analyser göras kring hur 
dessa värden bäst vidmakthålls. Detta kan utmyn-
na i skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser.

Mariesjö Gård är en viktig kulturmiljö som avses 
bevaras. Gårdsnamnet är synonymt med stadsde-
len och det finns inga planer på att ändra på detta. 
Tegelladan, idag kontor för Västtrafik, återfinns i 
programförslaget som en viktig byggnad och kul-
turbärare i det planerade Kunskapstråket.

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konse-
kvenserna av programförslaget för stadsbilden. 
Där framgår att stadsbildens karaktär kommer helt 
att förändras inom programområdet. Omvand-
lingen sker genom ökad täthet av kvartersstruk-
turen snarare än genom höga hus. Detta bedöms 
minska påverkan på övriga delar av Skövde då 
byggnaderna inte avtecknar sig mot horisonten på 
samma sätt som höga hus gör. De höga hus som 
föreslås i programförslaget och som reser sig över 
kvartersstadens 4-7 våningar ska markera centrala 
stadsrum i Mariesjö och utgöra viktiga landmärken 
för att nå dessa. Bl.a. med anledning av inkomna 
yttranden från Hyresgästföreningen och många 
närboende har programförslaget revideras avse-
ende det föreslagna höga byggnaden/landmärket 
framför Portalen. Denna har flyttats längre norrut, 
se vidare bemötande av Hyresgästföreningens 
yttrande på sidorna 24-25.

Trafik

Se bemötande på Trafikverkets yttrande.

Luftfart

Se bemötande på Luftfartsverkets yttrande.
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KOMMUNALA NÄMNDER, SEKTORER, BOLAG 
OCH KOMMUNALFÖRBUND

Sektor service (delegation från servicenämnden)
Sektorn har en fibersite på fastigheten Ringaren 
4 som eventuellt måste flyttas, tillsammans med 
andra fiberstråk. Detta arbete kräver ganska lång 
förberedelsetid, vilket vi förutsätter att sektor sam-
hällsbyggnad tar hänsyn till i det fortsatta arbetet 
med områdets utveckling.

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)
BUN positivt på att tomtyta för förskola och skola 
avsätts inom området, då det ses som en förutsätt-
ning för att klara det behov av barn- och elevplatser 
som följer av utvecklingen av Mariesjöområdet.

Med en uppskattning av uppemot 4000 boende  (s. 
40) i stadsdelen skulle detta motsvara ett behov av 
ca 300 platser för förskola ( jmf. Trädgårdsstaden). 

Planen anger att mindre enheter för förskola kan 
inrymmas i delar av stadskvarterets bottenvåningar 
alternativt ta ett helt stadskvarter i anspråk inom 
programområdet. BUN har i funktionsprogram för 
förskola angett att storleken på förskolor bör vara 
minst 100 barn bl.a. ur kvalitets- och driftsperspek-
tiv. Små enheter är svåra/dyra att driva, inte minst 
ur ett kostnadsperspektiv med flera små kök. SBU 
förordar därför att kvarterstomter avsätts för till-
räckligt antal förskolor om minst 100 barn inom 
stadsdelens olika områden så att ibruktagande kan 
ske i takt med befolkningsökningen och behov av 
förskoleplatser. En samordning av förskolans ute-
miljö och möjlighet till lokal grönyta för boende 
som omnämns i planen kan ske, men fråntar inte 
förskolans behov av en egen förskolemiljö i enlighet 
med kommunens lokala ordningsföreskrifter som 
anger att förskoletomt inte är allmän plats.

För skola har avsatts en tomt om 12 000 kvm, vilket 
skulle kunna ökas till 17 000 kvm. Motsvarande 
jämförelse med ovan möjliga befolkningsutveckling 
och Trädgårdsstadens elevutvecklingsprognos ger 
att det skulle kunna motsvara ca 500 - 600 elever i åk. 
F-9 som kommer att bo i stadsdelen. Som referens 

har Billingskolan (F-6) en kapacitet på 525 elever på 
en yta av 26 500 kvm och då en friyta på ca 28 kvm/
elev. I denna yta ingår såväl yta för parkering som 
idrottshall.
Enligt senaste befolkningsprognosen (2019) med 
en något minskad ökningstakt av befolkning än 
tidigare beräknats ger tätortens totalbehov av elev-
platser inte ett behov av ny skola 2025 som anges 
i programmet, utan bedöms kunna framskjutas 
ytterligare i tiden.

I planen anges vidare att yta för idrott och kultur, 
såsom sporthall, bibliotek etc bör avsättas. SBU 
förordar att det bör övervägas/utredas om dessa 
ytor och servicefunktioner kan samordnas med 
skolans behov.

Bemötande och kommentarer:

Målet om 4000 nya invånare gäller för hela Marie-
sjöområdet är en grov uppskattning som bygger 
på ett antagande om att det uppförs ca 2000 bo-
städer av varierande storlekar. Av dessa bedöms 
programområdet kunna rymma ca 1000 bostäder. 
Jämförelsen med Trädgårdsstaden haltar något då 
en stor del av de bostäder som uppförs där är mark-
bostäder där det kan förväntas bo barnfamiljer av 
större omfattning än i Mariesjö.

Mindre förskolor som inryms i delar av kvarteren  
kan utgöra alternativ till större enheter bl.a. för att 
successivt förse stadsdelen med förskoleplatser.

Det är svårbedömt när det finns behov av en ny 
grundskola i Mariesjö. Det beror bl.a. på hur 
snabbt det byggs bostäder i Mariesjö, vilka hushåll 
som väljer att bosätta sig här, vilken potential (för-
ändring, utbyggnad mm) och efterfrågan som finns 
i övriga skolor i Skövde och vem som är huvudman 
(kommunal eller privat) etc. Även ytbehovet för 
skolan är svårt att bedöma i nuläget. Exempelvis 
har en F-6 skola ett större behov av friyta/elev än en 
7-9 skola. Syftet har därför varit att i programarbe-
tet hitta ett kvarter som ligger centralt i stadsdelen, 
nära framtida kollektivtrafik och grönområde och 
som kan vara flexibel till sin storlek. Sektor sam-
hällsbyggnad håller med om att en samordning/
samlokalisering med annan allmän service som 
idrottshall, bibliotek etc är att fördra. 

Planprogrammet justeras så att det framgår att 
sektor barn- och utbildning bedömer att behovet 
av en ny grundskola finns först efter år 2025.
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Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsavdelning ser det som prioriterat 
att platser för idrott och kultur planeras in och pekas 
ut i planområdet i tidigt skede. Kultur och fritidsan-
läggningar är identitetsskapande och av stor vikt i 
ett kreativt och innovativt område. Att avdelningen 
i tidigt skede är med i planeringsprocessen ses som 
en viktig del i Skövde kommuns utveckling.

Hänsyn och bevarande av de kulturhistoriska bygg-
nader som nämns i planprogrammet bör beaktas. 
Detsamma gäller befintliga idrottsanläggningar 
inom planområdet.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet anger att det är viktigt för stads-
delen att ha tillgång platser för idrott och kultur 
(sid. 41). Vilka typer anläggningar som behövs och 
när i tid dessa efterfrågas är idag svårbedömt. Före-
slagen struktur gör det möjligt att komplettera med 
denna service allt eftersom stadsdelen omvandlas.

Byggnader som utpekats som kulturhistoriskt 
värdefulla har sparats i programförslaget och ska 
särskilt beaktas vid framtida omvandling. Vid de-
taljplaneläggning avses fördjupade analyser göras 
kring hur dessa värden bäst vidmakthålls. Detta 
kan utmynna i skydds- och/eller varsamhetsbe-
stämmelser.

Sektor socialtjänst
Det är viktigt att sociala hållbarhetsaspekter beva-
kas vid skapandet av nya bostadsområden. Förutom 
att det bör vara en blandning av dyra och billiga 
bostäder för att öka integrationen mellan olika grup-
per i samhället bör det även finnas möjligheter till 
fritidsaktiviteter och rekreation i närområdet även 
för de målgrupper som inte är ekonomiskt starka. 
Det är även viktigt att samhällsfunktioner så som 
förskola, skola och fritidshem finns i närheten och/
eller är lätta att ta sig till med kollektivtrafik eller 
via cykel- och gångvägar för att inte exkludera kom-
muninvånare utan körkort och bil.

Bemötande och kommentarer:

Målbilden för planprogrammet är att skapa en 
levande stadsdel med blandat innehåll av olika bo-
städer, arbetsplatser och service i vid bemärkelse. 
Förslaget innehåller även centrala nya stråk för 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

Sektor vård och omsorg
En viktig aspekt för sektorns målgrupper är graden 
av tillgänglighet och möjlighet till att enkelt kunna 
förflytta sig till och från området samt inom när-
området och till samhällsfunktioner och service.

Sektorn anser i denna del att planprogrammet väl 
beskriver hur kommunikationsvägar är tänkt att 
binda ihop stadsdelen, både beträffande promenad/
cykelvägar samt med fordon/bussvägar. Möjligheten 
att nyttja allmänna kommunikationer med lagom 
avstånd mellan hållplatser inom området är av 
väsentlig betydelse.

För rullstolsburna personer och för personer som 
för sin förflyttning är i behov av hjälpmedel, bör 
även beaktas höjd och nivåskillnader i prome-
nadstråken för att möjliggöra framkomlighet och 
självständighet för dessa.

Målgruppen äldre

Planprogrammet borde beskriva framtida behov 
av s.k. vård och omsorgsboende för äldre fram till 
planperioden 2025-2030. I framtida detaljplanear-
betet bör därför mark reserveras till denna typ av 
boendeform för cirka 40-50 lägenheter.

Övriga bostäder behöver utformas så att kvarboende 
är möjligt även upp i högre åldrar.

Målgruppen personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ökar och 
därmed även behovet av bostäder i form av bostad 
med särskild service (gruppbostad eller service-
bostad). Idag har vi svårigheter med att verkställa 
beslut om bostad med särskild service. Därför 
ser sektorn att framtida detaljplanearbetet måste 
innehålla bostäder även för denna målgrupp. Det 
framgår av LSS-lagstiftning att kommunen ska 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktig-
het i samhällslivet för de som omfattas av lagen. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som 
andra. Därmed är det viktigt att bostaden inrättas i 
en miljö som ger de boende förutsättningar för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet.

Bemötande och kommentarer:

Områdets relativt flacka topologi medför att det 
finns goda förutsättningar att åstadkomma god 
tillgänglighet för alla. Tillgängligheten för rull-
stolsburna m.fl. beaktas vid projektering och 
anläggande av gator och allmänna platser.
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P-lösning

Att lösa parkering på rätt sätt är viktigt, liksom vem 
som ska äga och förvalta anläggningarna. Finns det 
planer för hur man kan organisera detta? Vi ser 
dock inte att det är Kreativa Hus Skövde som ska 
bygga, äga eller förvalta p-lösningar. Däremot är 
vi som vi skriver öppna för samarbeten där vi kan 
bistå med lokaler.

Kollektivtrafik

Snåla inte på hållplatser, tre känns som få, vi före-
slår en till vid Bangårdsgatan/Kaplansgatan för att 
underlätta för människor som har teknikparken 
som arbetsplats att ta bussen.

Egna fastigheter

Kreativa Hus Skövde har under senaste åren köpt in 
tre närliggande fastigheter med tanke på framtiden. 
Vi önskar få möjlighet att utveckla de fastigheter 
som vi själva har rådighet över, främst Mariesjö 4, 
men är öppna för andra lösningar på sikt på Marie-
sjö 11 och Tegelbruket 4.

Stråket/grönstruktur

Kreativa Hus föreslår en omdragning av Kunskaps-
stråket för att få en mer naturlig dragning via tek-
nikparken och vidare norrut mellan Växthuset och 
den nybyggda Pergolan. Befintlig parkeringsplats 
framför Växthuset skulle kunna utvecklas till grön-
yta/lund ingående i Kunskapsstråket när det finns 
andra parkeringslösningar att tillgå (se bild nedan).

 

Bild 2: Föreslagen väg för stråket (rött). Föreslagen lund 
samt befintligt grönt tak på cykelparkering utanför Per-
golan (grönt) samt 10 elbilsplatser som skulle kunna vara 
kvar på längre sikt (gult).

Målgruppen äldre samt personer med funktions-
nedsättning

Avsikten är att alla typer av boenden ska rymmas 
inom kvartersstaden Mariesjö. Planprogram-
met pekar inte ut någon särskild boendeform, 
undantaget förslaget med mindre lägenheter 
(studentbostäder) längs kunskapsstråket. Behovet 
av särskilt vård- och omsorgsboende samt särskilt 
boende i grupp- eller servicebostad får studeras 
vid framtagandet av framtida detaljplaner inom 
kvarterstadens olika kvarter. 

Kreativa Hus AB
Det är med stort intresse Kreativa Hus Skövde tagit 
del av det framsynta planprogrammet. Bolaget 
stödjer visionen om ett 24/7-område med blandad 
bebyggelse och en helt ny stadsdel.

Visualiseringarna

Visualiseringarna är inspirerande men oro finns att 
de bli befästa och att man får svårt att tänka utanför 
ramarna när behoven av vad som verkligen behövs 
inom just det området blir tydligare.

Vi önskar att man fortsatt också är öppen för andra 
lösningar än de presenterade om det kommer fram 
under processens gång, utan att ändra i grundför-
utsättningarna med kvartersstrukturer etc.

Konkret önskar vi att man inte begränsar ”de gula” 
kvarteren till enbart blandkvarter. Låt högskola/ 
teknikpark vara en del av blandkvarteren genom 
att lägga till texten ”alternativt högskola och tek-
nikpark” i övriga kvarter, även om det skulle kunna 
rymmas inom ordet kontor. Då låser man sig inte 
om det skulle komma fram tex 3-dimensionella 
samarbeten på ytor som är redo tidigare än andra att 
omvandlas. Detta också för att inte tappa fart eller 
möjligheter med utvecklingen av planprogrammet.

Blandkvarter, nya former av ägande?

Vi ser det som positiv att bygga lokaler för teknik-
parken i samverkan med annan verksamhet, såsom 
bostäder, handel, etc. Bra att man tänker i nya 
banor och vill nyttja ett p-husens takvåningar eller 
bottenvåningar. Kan man blanda ägandet genom 
s.k 3-dimensionellt byggande? Dels också för att 
”takta” boende och verksamheter, eftersom större 
kontorshus behöver ha en bärighet för att någon 
ska våga bygga. Kreativa Hus Skövde är öppna för 
att vara med i samarbeten.
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Kollektivtrafik
De tre förslag till hållplatser som programmet re-
dovisar innebär att alla målpunkter nås inom ca 
300 meter, vilket understiger det normala plane-
ringsmålet om högst 400 meter. Var hållplatslägena 
längs stadshuvudgatan placeras kan komma att 
variera över tid då omvandlingen sker etappvis 
och det i dagsläget är oklart var exempelvis stora 
målpunkter kommer lokaliseras. Västtrafik, som 
ansvarar för kollektivtrafiken, håller med om att 
stadshuvudgatan kan bli ett viktigt starkt kollektiv-
trafikstråk samt att exakta hållplatslägen inte går 
att ange i detta skede av planeringen.

Egna fastigheter
Mariesjö 4 ligger inom Kunskapsstråket medan 
Mariesjö 11 och Tegelbruket 4 ligger inom Kvarters-
stadens föreslagna avgränsning. Planprogrammets 
strukturbild har främst utformats i syfte att skapa 
nya kvarter med en storlek som är bättre anpas-
sade för den nya användningen utifrån befintliga 
kvarters-/fastighetsgränser och mindre utifrån den 
aktuella fastighetsägaresituationen. 

Stråkets/grönstruktur
Planprogrammet har,  i samråd med bl.a. Kreativa 
Hus, justerats så att kunskapsstråkets dragning 
föreslås förläggas mellan Science Park Skövdes 
byggnader Växthuset och Pergolan. Planprogram-
met har också tagit fasta på idéen om att omvandla 
befintlig parkeringsplats vid Växthuset till en ny 
grönyta/lund som kan ingå i Kunskapsstråket.

Skövdebostäder AB (fastighetsägare Bostället 23)
AB Skövdebostäder ställer sig i grunden mycket 
positiv till planprogrammet och har nedanstående 
synpunkter:

• En kvartersstad ger byggnader med lokaler i 
bottenplan alternativt bostäder, som av integri-
tetsskäl lyfts upp en halvtrappa från markplan. 
Det är viktigt att i tidigt skede analysera mark-
nadsbehovet av lokaler för området, då byggna-
dernas medelhöjd planeras till 5 våningar. Det 
innebär att 20% av byggnadens användbara yta 
ovan mark ligger nära marknivå. Bostadsmark-
nadens efterfrågan på centrala lägenheter med 
direkt anslutning till trottoar är obefintlig.

Allmänt kan det vara svårt att bygga hus precis efter 
placeringarna i visualiseringarna i planprogram-
met, men vi ser det som en möjlighet och vision och 
hoppas på öppenhet för alternativ när detaljplaner 
tas fram.

Planprogram Mariesjö är mycket attraktivt och 
Kreativa Hus Skövde ser fram emot att vara en del 
av utvecklingen i Mariesjö även i framtiden.

Bemötande och kommentarer:

Visualiseringarna
Det huvudsakliga syftet med illustrationerna i 
planprogrammet är ge en bild av hur Mariesjö kan 
komma att se ut i framtiden. De ska inte vara sty-
rande i detalj utan visar snarare på en ambitions-
nivå för utformningen av den nya bebyggelsen.

Uppdelningen i Kunskapsstråk för utveckling av 
högskolan i Skövde (HIS) och Science Park Sköv-
des (SPS) verksamheter och en Kvartersstad för 
bostäder, kontor och service är en bärande idé i 
planprogrammet. Syftet är att stärka respektive 
identitet. Närheten mellan och koncentration av 
HIS och SPS verksamheter till ett stråk, helst med 
en eget formspråk, bedömer vi stimulerar företag-
samheten i kunskapsekonomin. 
Planprogrammet har,  i samråd med bl.a. Kreativa 
Hus, justerats så att det finns expansionsmöjlighe-
ter för både HIS och SPS längs Kunskapsstråket 
både i närtid och på längre sikt.

Blandkvarter, nya former av ägande?
3-dimensionellt ägande ska vara möjligt och är tro-
ligtvis även en förutsättning för att kunna klara av 
att exempelvis inrymma P-hus i delar av kvarteren 
men även för att blanda kontor, service och bostä-
der på kvartersnivå. Om detta behöver regleras 
så kommer det att beskrivas i detaljplaneskedet.

P-lösning
Planprogrammets kapitel om parkering har 
konkretiserats något. För att klara tillgänglighets-
krav och en etappvis utbyggnad av kvarteren i 
kvartersstaden föreslås parkering huvudsakligen 
ske i garage under respektive kvarter samt med 
markparkering i särskilda parkerkingsgator som 
komplement (ca 15-25% av det totala behovet).

För kunskapsstråket bedöms fortsatt en lösning 
med parkeringshus vara det mest optimala. Det 
skapar flexibilitet och är det mest yt- och kostnads-
effektiva nyttjandet av marken.
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Planprogrammets syfte är främst att skapa en 
tydlig struktur för en långsiktig utveckling och om-
vandling av Mariesjö. För kvartersstaden föreslås 
en sluten kvartersbebyggelse för att bl.a. kunna 
skapa bra bostadgårdar som klarar riktvärden för 
trafikbuller mm. Däremot är innehållet, vånings-
höjder, materialval etc mer flexibla, primärt för att 
skapa variation i stadsbebyggelsen men också för 
att kunna möta framtida behov som vi i dagsläget 
inte helt kan förutse.

I kvartersstaden bedöms parkering företrädesvis 
lösas i parkeringsgarage under delar av kvarteren 
och i de parkerkingsgator som föreslås. Planpro-
grammet förtydligas i detta avseende.

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Skövde kommun har tagit fram ett gediget och väl 
underbyggt förslag till hur Mariesjö och Södra Stall-
siken kan utvecklas fram till år 2040. Fördelarna 
är flera med att förtäta centralt belägna befintliga 
strukturer, bl.a. gång- och cykelavstånd till centrum 
och större underlag för service och kollektivtra-
fik. Även om det inte framgår hur stor täthet som 
området kommer att få, verkar åtminstone pro-
gramområdet uppfylla UN-Habitats fem principer 
för hållbar stadsutveckling.

Det finns även nackdelar med förtätning, framför 
allt när det gäller buller och luftkvalitet. Ökade 
trafikmängder och trafikbuller längs den förlängda 
Bangårdsgatan bedöms kunna hanteras i framtida 
detaljplaner men behöver bevakas. Det är ett väl 
utvecklat och bra underlagsmaterial om omgiv-
ningsbuller i programhandlingarna. Miljönämnden 
föreslår dock att om man planerar för olika typer av 
ljud, så kallad soundscaping, kan man uppmuntra 
olika former av aktiviteter.

Ur hushållningssynpunkt är det lämpligt att så 
långt som möjligt bevara befintlig bebyggelse i ett 
exploateringsområde, exempelvis att Xenia-huset 
föreslås bevaras men även befintlig bebyggelse 
inom kv. Åkaren (f.d. Olsson Åkeri) vore bra om 
det gick att spara.

De utredningar som ligger till grund för bedöm-
ningarna av föroreningar inom programområdet är 
väl genomförda och tillräckliga för programskedet. 
Under detaljplanering och inför exploatering kan 
kompletterande undersökningar behöva göras. 

• För att skapa en hållbar stadsdel bör balans råda 
mellan bostadsrätter, privata och allmännyttiga 
hyresrätter. Vidare bör planen möjliggöra en 
alternativ hämtning av matavfall, hushållssopor 
och övrig förpackningsinsamling i underjor-
diska kärl. En översiktlig exploateringskalkyl 
bör göras, där markförsäljning anpassas till 
rådande markpriser i Skövde.

• Då planprogrammet ska hålla över lång tid är det 
viktigt att planen medger en flexibilitet över tid. 
Marknadsmässiga, tekniska och ekonomiska 
villkor kommer förändras, vilket kan innebära 
nya förutsättningar för området.

• De praktiska och ekonomiska förutsättningarna 
för bilgarage/parkeringshus behöver studeras 
vidare tillsammans med huvudmannaskapet 
för parkeringshus. Bland annat kan kvarterens 
storlek behöva anpassas till parkeringsgaragens 
utformning, för att få en rationell garagelösning 
under mark.

Bemötande och kommentarer:

Kvartersstaden föreslås huvudsakligen innehålla 
bostäder med större eller mindre inslag av kontor, 
service mm, företrädesvis i bottenvåningarna.       
Ju närmare Kunskapsstråket kvarteret ligger desto 
större blir troligen inslaget av kontorslokaler. 
Lokaler för service föreslås förläggas i botten-
våningarna längs stadshuvudgatan som löper 
genom hela stadsdelen. Bostäder i kvarterens 
bottenvåningar bedöms var mest lämpligt mot 
den föreslagna gröna parkeringsgatorna som delar 
kvarteren i nord-sydlig riktning.

Målsättningen är att ha en variation av olika upp-
låtelseformer i kvartersstaden. Synpunkten med 
avfallslösningar under jord noteras och ska övervä-
gas som alternativ vid framtida detaljplanläggning 
av kvarteren. 

En översiktlig exploateringskalkyl finns som be-
handlar hela Mariesjöområdet. Inkomsterna i en 
sådan kalkyl, där markförsäljningarna är den vik-
tigaste posten, utgår alltid från marknadsmässiga 
bedömningar. På samma sätt försöker vi uppskatta 
utgifterna där de större posterna är marklösen och 
infrastruktur. Parkeringslösningen för området 
är en del av infrastrukturen som studeras extra 
noggrant eftersom den ger en direkt inverkan på 
de möjliga inkomsterna för markförsäljningarna.
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Bemötande och kommentarer:

Illustrationerna och underlaget för analyser och 
beräkningar har utgått ifrån en exploateringsnivå 
om ungefär 2,0. Detta innebär en genomsnittlig 
byggnadshöjd om ca 5 våningar. Denna relativt  
höga täthet uppfyller tillsammans med ett väl ut-
vecklat gatusystem och en flexibel användning av 
stadskvarter med bostäder, kontor samt service i 
bottenplan UN-Habitats fem principer för hållbar 
stadsutveckling.

De översiktliga trafikbullerutredningarna visar 
på att det finns goda möjligheter att skapa miljöer 
som klarar gällande riktlinjer och förordningar 
kring buller. I det fortsatta planeringsarbetet ska 
möjligheterna att arbeta med soundscaping, dvs 
ljudlandskapet med naturliga akustiska miljöer 
(ljud från vatten och naturliv, musik, samtal mm) 
- att studeras.

Föroreningarna av petroleum inom Åkaren 3 och 
den torv med höga halter av arsenik som påträf-
fats inom Stallsiken Södra beskrivs och förslag till 
åtgärder anges i pågående arbete med detaljplan 
för denna del - Detaljplan för Stallsiken Södra. 

Rådet om att söka mellanlagringsplatser lokalt och 
återanvändning av schaktmassor noteras.

Synpunkter på Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

MKB:n kompletteras med fler förslag på åtgärder 
som kan förstärka den positiva miljöpåverkan och 
minska den negativa. 

Programförslaget har stöd i både ÖP 2025 och FÖP 
Centrala Skövde  där frågan om centrumutveckling 
i Skövde stad och dess inverkan på miljön i stort, 
s.k. systemeffekter, beskrivs och konsekvensana-
lyseras. Därmed prövas och konsekvensbeskrivs 
endast den utbyggnad av bostäder, kontor och 
verksamheter som dessa föreslår. 
Inom ramen för programarbetet har det sedan 
studerats olika alternativ för områdets struktur 
där man även lyft övergripande frågor och stude-
rat olika kopplingar med den omgivande staden. 
Workshops med SWOT-analyser har genomförts 
med ansvariga politiker och styrgrupp för att iden-
tifiera områdets förutsättningar och möjligheter.
Lokalisering samt val av innehåll och struktur för 
programarbetet bedöms därmed vara väl utredd 
och förankrad. Av ovan skäl studerar MKB:n endast 

Detta eftersom det finns mycket fyllnadsmassor 
inom området och eftersom man även stött på 
formsand. På fastigheten Tegelbruket 5 påträffa-
des petroleumföroreningar vid markarbeten. På 
fastigheten Åkaren 3 har det så vitt miljönämnden 
vet inte genomförts någon slutundersökning av den 
före detta drivmedelsstationen. Den torv med höga 
halter arsenik som påträffats inom Stallsiken Södra 
behöver hanteras på lämpligt sätt.

Föreslagna stadskvarter med parkeringsgarage 
under kvarteren kommer ge upphov till stora mäng-
der schaktmassor. Plats för mellanlagring för ev. 
återanvändning på platsen bör sökas lokalt.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskriver 
på ett bra sätt de konsekvenser som program-
förslaget kan antas medföra. Men avsnittet om 
samlad bedömning om betydande miljöpåverkan 
kan utvecklas ytterligare med förslag på åtgärder 
som kan förstärka den positiva miljöpåverkan och 
minska den negativa. 

MKB:n behöver även kompletteras med uppgifter 
enligt punkt 6 (MB 6 § 11), ”en sammanfattning av 
de överväganden som har gjorts, vilka skäl som 
ligger bakom gjorda val av olika alternativ och 
eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes”.

Programhandlingens slutsatser om att dagvattnet 
delvis renas innan det når recipienterna nedströms 
bör följas upp genom kartläggning av kvantitet 
och kvalitet på dagvattnet från området. För att 
åstadkomma detta krävs att nuläget undersöks 
och beskrivs, bland annat genom provtagning av 
dagvatten, uppströms och nedströms program-och 
utredningsområdet. Avsnittet om uppföljning i mil-
jökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras 
med åtgärder för uppföljning och övervakning av 
dagvatten enligt ovan.

Eftersom buller från trafik och verksamheter 
bedöms få små till stora negativa konsekvenser, 
behöver även bullersituationen följas upp.

Miljönämnden anser att programhandlingarna även 
bör beskriva utvecklingen mot de regionala miljö-
kvalitetsmålen samt de globala målen. Framför allt 
delmålen som rör hållbara städer och samhällen.
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heten vid hämtning är ytterst viktigt och backning 
med hämtningsfordon ska inte förekomma.

Vi ber er även studera ”Handbok för avfallsutrym-
men” som finns att läsa på vår hemsida.

Bemötande och kommentarer:

Programförslagets kvarterstruktur med ett sam-
manhängande gatusystem innebär en god tillgäng-
lighet för alla typer av fordon. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Åtkomsten för räddningsfordon i området ska 
säkerställas, liksom tillgång till brandvattenförsörj-
ning via brandposter.

Säkerhetshöjande åtgärder beskrivna i framtagen 
riskutredning ska beaktas. Skyddsavstånd mellan 
järnväg och närmsta bebyggelse i planområdet, 30 
meter, bör utgå från gränsen till det område som 
är reserverat för fler järnvägsspår, dvs. skyddsav-
ståndet 45 meter bör användas från befintligt spår 
närmast planområdet till närmsta bebyggelse i 
planområdet.

Bemötande och kommentarer:

Programförslagets kvarterstruktur med ett sam-
manhängande gatusystem innebär en god till-
gänglighet för alla typer av fordon. Brandvatten-
försörjning via brandposter ska beaktas vid VA-/
gatuprojektering av nya och befintliga gator. 

De säkerhetshöjande åtgärderna som riskutred-
ningen förslår, liksom bebyggelsefritt avstånd 
om 45 meter till nuvarande järnvägsspår, föreslås 
beaktas vid framtida detaljplaneläggning.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Skanova
Har inget att invända mot planförslaget. 
Inom berört område har Skanova anläggningar 
(kanalisation/kablar/teleskåp). Om dessa blir 
berörda får diskussion göras vid varje tillfälle vid 
nya detaljplaner som görs.

programförslagets huvudalternativ samt nollal-
ternativet, dvs. konsekvenserna av att föreslagen 
utbyggnad inte sker. Allt detta framgår av kapitlen 
4.1 och 4.4 i MKB:n.

Att få till en kartläggning av dagvattnet som ger 
entydigt svar på effekten av åtgärderna ser vi som 
mycket svårt.  Omvandlingen av Mariesjöområdet 
kommer att pågå under många år och under denna 
tid kommer förhållanden utöver omvandlingen 
påverka kvalitet och kvantitet för dagvattnet så 
att resultatet av kartläggningen blir svårtolkat. 
Att få en representativ provtagning av dagvatten 
är inte helt enkelt. Enstaka prover riskerar att ge 
en felvisande bild. För att kunna dra slutsatser av 
genomförda åtgärder behövs en kontinuerlig mät-
ning med elektriska provtagare och flödesmätare 
och ett flertal analyser, dvs omfattande arbete och 
kostnad. Skövde VA arbetar med att bygga upp en 
kunskapsbas om dagvattnets kvalitet uppströms 
och nedströms Skövde tätort. Vi har valt att börja 
jobba med det större perspektivet innan vi går ner 
och tittar på enskilda områden.

Bullersituationen, d.v.s. hur man uppfyller för-
ordning och riktlinjer för olika typer av buller, 
redovisas alltid vid detaljplanläggningen.

Miljöbalken ställer inga krav på att en MKB ska 
innehålla en avstämning mot de regionala miljö-
målen. eller de globala miljömålen (Agenda 2030). 
Många av de regionala tilläggsmålen är en regional 
kvantifiering av olika delmål vilket är svårt att följa 
upp i ett enskilt programarbete. MKB komplette-
ras med en mer utförligt förklaring av detta och 
stämmer även av planprogrammet mot det globala 
miljömålet nr 11 - Hållbara städer och samhällen.

Avfallshantering Östra Skaraborg
För att uppfylla reglerna renhållningsföreskrifterna 
gäller nedan:

För genomförande av soptömning ska vägen till 
hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 
meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en 
bärighet för ett fordon på 18 ton. Vid hämtnings-
platsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 
meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri 
höjd på minst 5 meter. För återvändsgator ska det 
finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en 
fri remsa på ca 1,5 meter utanför vändytan. Säker-
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som förutsättningarna att skapa goda vanor är som 
störst.

Fortsatt dialog kring busstrafikering av program-
området kopplat till behovet av en nord-sydlig buss-
förbindelse längs väg 26 krävs mellan kommunen, 
Västtrafik och Trafikverket.

Biltrafik

Trafikverket har tagit del av de trafikanalyser som 
gjorts inom ramen för programarbetet. Eftersom 
osäkerheterna och antagandena är många så finns 
det anledning att följa trafikutvecklingen och even-
tuellt revidera analyserna i takt med att området 
omvandlas. Trafikverket har annars inte några 
synpunkter på analyserna i sig. De är tvärtom bra 
att analyserna har gjorts för ett så stort område att 
hela trafiksystemet i den östra delen av centrala 
Skövde kan följas.

Den nya nord-sydliga kopplingen genom området 
kommer rimligen att avlasta riksväg 26, något 
som analyserna visar, eller åtminstone motverka 
ökningen av trafiken på den statliga vägen. Fortsatt 
ser vi dock att trafikmängderna i och kring Skövde 
ökar mer än de generella prognoserna, varför fort-
satt satsning på hållbara resor krävs.

Avstånd till järnväg

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett 
område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant 
avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om 
det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss 
utveckling av järnvägsanläggningen. För bostäder 
blir ofta hänsyn till trafikbuller avgörande för vilket 
avstånd som bör hållas till järnvägen.

Det finns idag inte några beslutade planer på att 
bygga ytterligare spår genom Skövde, men det är 
likväl positivt ifall kommunen håller ny bebyggelse 
på ett sådant avstånd att det skulle vara möjligt. 
Planeringen för nya förbigångspår mellan Laxå och 
Alingsås är påbörjad och platser som är aktuella är 
bland annat Moholm och Väring. Dessa platser är 
även aktuella inom ramen för arbetet med att skapa 
utrymme för längre, tyngre och större tåg, då även 
tillsammans med Regumatorp.

Den del av Karlsborgsbanan som ligger mellan 
Västra stambanan och väg 26 omedelbart utanför 
programområdet kan upplysningsvis ges funktio-
nen uppställningsspår eller sidospår till Skövde 
station under kommande år. En fortsatt dialog kring 
denna funktion krävs.

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

Trafikverket region Väst
Planområdet gränsar i väster till Västra stambanan 
vilken är utpekad som riksintresse av internationell 
betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. 
Banan är mycket viktig för person- och godstrafik 
och ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.

I norr går även den nu nedlagda Karlsborgsbanan. 
Karlsborgsbanan är oelektrifierad och kommer på 
sikt att fysiskt avvecklas. Den västra delen av Karls-
borgsbanan (mellan Västra stambanan och väg 26) 
kan under kommande år ha funktionen uppställ-
ningsspår/sidospår till Skövde station.

Trafikverket är även väghållare för riksväg 26 ca 400 
meter öster om planområdet. Riksväg 26 är utpekad 
som riksintresse för kommunikation och även som 
funktionellt prioriterad väg för såväl godstranspor-
ter som långväga och dagliga personresor samt 
kollektivtrafik. Väg 26 är också primärväg för farligt 
gods. Trafikmängden uppmättes år 2018 till 18 387 
fordon/dygn, varav 1 767 tunga. Hastigheten är 80 
km/h förbi programområdet. För information har 
den totala trafikmängden ökat med ca 15 % sedan 
2014 och den tunga trafiken har ökat med ca 10 % 
under samma period.

Trafikverket har tillsammans med kommunen 
genomfört en studie med syftet att öka tillgänglig-
heten på det övergripande vägnätet i Skövde. Som 
ett resultat av den studien kommer Trafikverket att 
genomföra en rad åtgärder på väg 26 som trimmar 
den befintliga infrastrukturen och underlättar för 
kollektivtrafik. Bland annat kommer Trafikplats 
Mariesjö att byggas om.

Trafikverkets synpunkter
Hållbara resor

Programområdet med sitt centrala läge, kopplat till 
både cykelvägar och kollektivtrafik i form av buss 
och tåg är väl lämpat för exploatering/förtätning. 
För att verkligen dra nytta av detta är det viktigt  att 
infrastrukturen för de hållbara färdmedlen byggs 
ut i takt med att omvandlingen sker. Erfarenheten 
visar att det är när inflyttning sker till ett område 
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som presenteras i trafikutredningarna till planpro-
grammet (bilagorna L1-L3).

Hållbara resor

Avsikten är att nytt stråk för kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik ska ligga så tidigt som är möj-
ligt i genomförandet av omvandlingen av Mariesjö.

Sektor samhällsbyggnad önskar också en kontinu-
erlig dialog med Västtrafik och Trafikverket i syfte 
att stärka kollektivtrafikens möjligheter.

Biltrafik

Trafikanalyserna måste uppdateras kontinuerligt 
allt eftersom Mariesjö utvecklas. Sektor samhälls-
byggnad har som mål att stärka hållbara resor av 
alla slag.

Avstånd till järnväg

Ett bebyggelsefritt avstånd om 45 meter till nuva-
rande järnvägsspår, föreslås beaktas vid framtida 
detaljplaneläggning. En förutsättning för genom-
förande av planprogrammets är att kvarvarande 
del av Karlsborgsbanan och Mariesjöterminalen på 
sikt (5-10 år) utgår och ersätts av nya stadskvarter. 
Se även bemötande på yttrande från Länsstyrelsen.

Geoteknik

Det är högst troligt att det blir nödvändigt att för-
djupa den översiktliga geotekniska utredningen 
vid framtida detaljplaneläggning längs järnvägen.

Buller och vibrationer

Förhållandet avseende buller och vibrationer ska 
redovisas (och vid behov utredas) vid framtida 
detaljplanläggning.

Farligt gods

Riskutredningens förslag till åtgärder ska utredas 
vidare i detaljplaneskedena.

Dagvatten

Trafikverket synpunkter kring dagvatten ska be-
aktas vid projektering av dagvattensystemet samt 
vid framtida detaljplanläggning. Synpunkter vida-
rebefordras till gata- och naturenheten.

Luftfart

Luftfartsverkets yttrande ska beaktas. Se bemö-
tande på deras yttrande nedan (sidan 29).

Geoteknik

Generellt bör kompletterade geotekniska under-
sökningar göras i samband med detaljplanelägg-
ning av området närmast Västra stambanan för att 
säkerställa att järnvägen inte påverkas av byggna-
tionen. Detta gäller främst i kommande delar av 
utredningsområdet.

Buller och vibrationer

Hela Mariesjöområdet är mer eller mindre påverkat 
av trafikbuller och till viss del även av vibrationer 
från järnvägen. Hur buller och vibrationer påverkar 
planerade byggnader och verksamheter måste utre-
das vidare inom ramen för respektive detaljplan.

Farligt gods

Planprogrammet och riskutredningens förslag till 
åtgärder kopplade till farligt gods på järnväg och 
väg 26 är rimliga och bör säkras vid kommande 
detaljplaneläggning.

Dagvatten

Trummor under statlig väg eller järnväg ska vara 
dimensionerade för 50-årsregn. Vägkropp eller 
banvall får inte användas som fördämning eller 
vall för utjämningsmagasin. Eftersom väg 26 är av 
riksintresse för kommunikation måste det i den 
fortsatta planläggningen säkerställas att vägen inte 
riskerar att översvämmas till följd av kommunens 
exploatering.

Luftfart

Luftfartsverkets yttrande ska beaktas och flyghin-
deranalys kan krävas för högre byggnader i kom-
mande planläggning.

Sammanfattning av synpunkter

Trafikverket ser sammantaget positivt på den före-
slagna omvandlingen av Mariesjöområdet. Det finns 
dock behov av fortsatta utredningar vid detaljplane-
läggning gällande bland annat buller, vibrationer, 
geoteknik och dagvatten samt trafikpåverkan på 
statlig infrastruktur. Trafikverket ser fram emot 
fortsatt deltagande i ärendet.

Bemötande och kommentarer:

De föreslagna åtgärderna på väg 26 (planskild 
cirkulation vid Nolhagavägen samt ny cirkulation 
vid trafikplats Mariesjö) är medtagna i den analys 
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grund för framtagandet eller utgjort underlag till 
de tillhörande trafikutredningarna.

En hållbar stadsdel - från början

Mariesjö har alla förutsättningar för att utvecklas 
till en hållbar stadsdel, särskilt när det gäller val 
av färdsätt. Programområdet är centralt placerat i 
staden och med gång- och cykelavstånd till service, 
centrum och resecentrum, så finns det goda möj-
ligheter för boende och verksamma i området att 
klara en stor del av vardagsresorna utan bil.

Den politiska målbilden är att kollektivtrafiken ska 
vara strukturbildande för programförslag 2025 och 
för strukturbild 2040 och att cykelns och kollektiv-
trafikens konkurrenskraft ska öka i förhållande till 
bilen. Den målbilden skapar en bra grund att stå på 
inför planeringen av stadsdelen Mariesjö, men vi 
saknar beskrivning av vilka åtgärder som ska göras 
för att bilda den strukturen.

Så vitt vi kan se så kommer det skapas lika bra för-
utsättningar att röra sig inom och igenom området 
för de som kör bil, vilket inte kommer att leda till 
ett förändrat beteende och ett ökat hållbart resande. 

Det är i planeringen av staden det finns möjligheter 
att förändra människors val att resa. Det innebär att 
det krävs konkreta åtgärder, både i gatuinfrastruktu-
ren, stadsplaneringen, parkeringsmöjligheter mm, 
för att de hållbara färdsätten ska vara det naturliga 
valet när man reser.

En viktig faktor är att det från början skapas möj-
ligheter för boende och verksamma i programom-
rådet, att klara sin vardag utan att vara beroende av 
bil, så att de goda vanorna att resa hållbart, finns 
med redan från start.

Det nämns i planprogrammet att det på kortare sikt 
(år 2025), när större delarna av programområdet 
beräknas kunna vara bebyggt, men innan stadshu-
vudgatan är helt utbyggd, kan finnas en möjlighet 
att bygga en tillfällig koppling mellan de norra och 
södra delarna, eftersom dessa har ett kortare tids-
perspektiv än det mellersta området.

Vi ser att denna möjlighet behöver synkas med 
exploateringen av de södra och norra delarna för 
att i ett så tidigt skede som möjligt kunna bygga en 
sammanhängande fungerande infrastruktur för 
buss och gång/cykel som binder samman Hjovä-
gen med Nolhagavägen. Det skulle ge möjligheter 
att tidigare skapa snabba attraktiva resmöjligheter 

Västtrafik AB
Västtrafiks yttrande utgår i första hand från de mål 
och strategier som beskrivs i Regionalt trafikförsörj-
ningsprogram för Västra Götaland 2017–2020 och i 
Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035. Den senare har nyligen politiskt antagits av 
Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Regionala målbilder

Västra Götalandsregionens långsiktiga mål för 
persontransporter är att andelen hållbart resande 
ska öka och kollektivtrafikresandet fördubblas. 
En fördubbling av antalet resor är ett av delmålen 
fram till 2025. För att åstadkomma detta behöver 
förutsättningarna för att resa kollektivt förbättras. 
En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt 
resande är att invånarna i regionen i allt större 
utsträckning bor nära de gemensamt prioriterade 
kollektivtrafikstråken.

Kollektivtrafiken är ofta – men inte alltid – det håll-
bara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett 
viktigt utvecklingsområde är att kombinera färdsätt 
smartare och målet är att det hållbara resandet ska 
öka, där gång och cykel är en viktig del, både som 
hel resa och del av resa.

Kollektivtrafikplan Skövde

Kollektivtrafiken är idag en bärande del av en 
enklare vardag för fler och en förutsättning för en 
hållbar stads- och regionutveckling i framtiden. 
Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna 
ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som 
i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och 
förstärkas efter behov och i samverkan med kom-
munens utbyggnadsplaner.

Kommunen behöver också i stads- och infrastruk-
turplaneringen skapa förutsättningar för att mark-
nadsandelen för de hållbara färdsätten ska kunna 
öka.

Därför har Västra Götalandsregionen, Västtrafik 
och Skövde kommun i nära samarbete med kollek-
tivtrafikföretaget Nobina tagit fram en gemensam 
kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik 
ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

Kollektivtrafikplanen nämns som ett av de politiska 
styrdokument som stämts av mot programförslag 
2025 och strukturbild 2040, men vi ser inte att dess 
mål om en ökad marknadsandel för kollektivtra-
fiken, på ett tillräckligt tydligt sätt har legat till 
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centralt placerade och attraktiva hållplatser med 
plats för väderskydd, cykelställ mm. Det kan också 
bli nödvändigt med hållplatsförändringar utanför 
de nu aktuella områdena, för att skapa bästa möjliga 
helhetslösning.

Att beakta är också att framtiden, när det gäller kol-
lektivtrafik i staden, med stor sannolikhet kommer 
att innebära att stadsbussarna kommer att vara 
elbussar, vilket får ytterligare positiv påverkan på 
miljön och bullernivåer.

Innan det är möjligt att på ett gent sätt köra igenom 
programområdet och vidare till andra målpunkter, 
så ser vi att boende och verksamma i området får 
hänvisas till befintlig kollektivtrafik och hållplatser. 
Det är då viktigt att gång- och cykelstråk tydligt och 
attraktivt binder samman programområdet med 
resecentrum och andra närliggande hållplatser.

Att möjliggöra fler bilrörelser, inom och igenom 
området, varken minskar barriärerna eller skapar 
en trygg stadsdel för människor att röra sig i. Huvud-
gatan riskerar att bli en parallell genomfartsgata till 
väg 26. En sådan utformning bidrar inte heller till ett 
ökat hållbart resande och minskad trängsel i staden. 
Det är människorna som ska kunna röra sig inom 
och mellan stadsdelar, och detta ska i huvudsak ske 
genom gång, cykel eller kollektivtrafik, inte genom 
att flytta med sig bilen. I en stad som växer och där 
varje yta är värdefull är det av största vikt att också 
gynna de yteffektiva färdmedlen, såsom buss och 
cykel, framför bilen.

Vi ställer oss tveksamma till behovet av ytterligare 
parkeringshus inom HFT-området med tanke på 
dess närhet till resecentrum (knappt 5 minuter 
promenad), där det idag finns ett nytt parkerings-
hus med gott om lediga platser. Med tanke på att 
målet är att minska bilen marknadsandel i staden, 
så bör parkeringsmöjligheterna, i direkt närhet till 
målpunkter, i första hand vara till för de som har 
fysiskt svårt att ta sig fram på annat sätt.

Det är viktigt att det HFT-området på ett tydligt sätt 
än idag, binds samman med resecentrum. Upple-
velsen av avståndet mellan stationsområdet och 
HFT-området påverkas stort av hur utformningen 
av gångstråk och kringmiljöer sker. Idag upplever 
man att avståndet är längre än det är, då det inte 
finns ett synligt, tydligt stråk som binder samman 
målpunkterna den genaste vägen.

med kollektivtrafik mellan Resecentrum – Mariesjö 
– Stallsiken och Trädgårdstaden. Det är dock viktigt 
att denna koppling inte görs möjlig att nyttja för 
biltrafiken, utifrån tidigare resonemang om konkur-
rensfördelar för kollektivtrafik och cykel.

Huvudgatan, som sträcker sig genom program- och 
utvecklingsområdet, ska koppla samman de södra 
delarna av planområdet med de norra delarna av 
staden, och det ger goda förutsättningar för ett ökat 
hållbart resande både med cykel och kollektivtrafik. 
Men om den gatan möjliggör samma gena resmöj-
ligheter med bil som med cykel och kollektivtrafik, 
då finns det inte förutsättningar för en ökad mark-
nadsandel för kollektivtrafiken, eftersom cykelns 
och kollektivtrafikens konkurrenskraft, i förhål-
lande till bilen, inte har ökats.

De trafikutredningar som gjorts har inte heller tagit 
med alternativet med bussgata på del av huvudgatan 
som ett alternativ, inte heller har trafikutredning-
arna utgått från målen i Kollektivtrafikplan Skövde 
eller den tillhörande resvaneundersökningen. 
Beräkningarna och analyserna är gjorda utifrån 
att ingen förändring i resvanor kommer att ske i 
framtiden eller har skett sedan 2011.

Västtrafik anser att det behöver göras ytterligare 
analyser utifrån dagens resvanor och utifrån de poli-
tiskt beslutade målbilderna som ligger till grund för 
planprogrammets utformning. Analyserna behöver 
kunna svara på frågan: Vilka åtgärder krävs för att 
minska biltrafikens marknadsandel?

Västtrafik har vid de möten vi haft med kom-
munen framfört ovanstående synpunkter. Vi har 
också framfört att vi ser att stråket Resecentrum 
– Mariesjö – Stallsiken – Trädgårdsstaden – Södra 
Ryd – Sjukhuset med största sannolikhet kommer 
att bli ett av de starkaste, om inte det starkaste, 
kollektivtrafikstråket i staden. Det ställer krav på 
en hög turtäthet, snabba och gena körvägar, prio-
riterad framkomlighet för kollektivtrafik, optimalt 
placerade hållplatser, bra och säkra gång- och cykel-
vägar till hållplatser, cykelställ och väderskydd på 
hållplatser o.s.v. Exakt var hållplatser ska placeras 
i program- och utvecklingsområdet (och i dess 
närhet) för att gynna så många som möjligt, är idag 
för tidigt att säga, eftersom linjenätsförändringar, 
infrastruktur, resandeunderlag mm inte är analyse-
rat. Utrymmet för vägsektionen längs huvudgatan 
bör därför utformas på ett sådant sätt att det inte 
begränsar möjligheterna att skapa utrymme för 
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kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik inom de 
östra delarna av Skövde (sid 29 i planprogrammet). 
I Trafikstrategin står därtill att kollektivtrafiken 
ska vara strukturbildande. Därför valdes bl.a. 
det alternativ (nr 3) för stadshuvudgatan som 
innebar den genaste möjliga sträckningen mel-
lan Nolhagavägen och Hjovägen. Stadshuvudga-
tan genom planområdet kan därmed i ett större 
perspektiv vara strukturbildande för exempelvis 
resenärer mellan Trädgårdsstaden/Stallsiken och 
Resecentrum/Skövde centrum. Målsättningen är 
att stadshuvudgatan ska utformas så att det främjar 
de hållbara trafikslagen (buss, gång och cykel). 
Utformningen av gatan ska underlätta för dessa 
trafikslag och detta skulle även kunna innebära 
att genomfart för biltrafik blir mindre attraktivt, 
exempelvis genom att anlägga dubbel stopphåll-
plats för kollektivtrafiken på ett eller flera ställen. 
Möjlighet finns också att helt stänga av gatan för 
biltrafik för genomfart. Detta kan i så fall göras 
med lokala trafikföreskrifter (och skyltning). Vad 
som är mest lämpligt kan därmed avgöras från en 
tid till annan. 

Att trafikutredningarna utgått ifrån att gatan trafi-
keras av alla trafikslag syftar till att bedöma hur tra-
fikflödena blir i just det fallet, vilket kan bedömas 
som ”worst scenario” för de hållbara trafikslagen.

Planprogrammet anger på sidan 36 att det ska stu-
deras om en tillfällig nord-sydlig koppling mellan 
Mariesjö och Stallsiken Södra kan realiseras innan 
stadshuvudgatan är färdigställd. Sektor samhälls-
byggnad tar med sig Västtrafiks önskemål om att 
denna enbart ska kunna nyttjas för de hållbara 
trafikslagen.

Busshållplatsernas föreslagna lägen ligger i de 
knut- och målpunkter som kan identifieras i 
programförslaget. Därtill med en möjlighet att 
nå dessa inom 300 meter från hela program- och 
utvecklingsområdet. Naturligtvis måste detta följas 
upp och korrigeras utifrån framtida analyser kring 
linjenätsförändringar, infrastruktur, resandeun-
derlag mm, precis som Västtrafik konstaterar. 
Texten i planprogrammet kompletteras så att detta 
framgår.

Behovet av parkering, vilket huvudsakligen före-
slås lösas i parkeringshus och parkeringsgarage, 
utgår primärt ifrån dagens parkeringsbehov och de 
riktlinjer som finns för att möta detta behov. Som 
framgår av planprogrammet på sidan 47 så kan 

Bussdepån

Västtrafik anser att bussdepån idag har ett  det när-
maste optimalt läge. Flyttas denna ökar kostnaderna 
för kollektivtrafiken (tomkörning, ökad miljöpåver-
kan mm) som utan tillskott av ekonomiska resurser 
påverkar möjlig utveckling och utökning av kol-
lektivtrafiken. Även möjlig framtida elektrifiering 
av busstrafiken kräver nära laddningsmöjligheter. 
Dessa faktorer gör att det är viktigt att en ny depå, 
primärt för stadsbussarna, säkerställs på ett nära 
avstånd från Skövde resecentrum, när program-
området omvandlas. Dialog om detta pågår med 
kommunen och det är viktigt att en ny bussdepå 
finns på plats innan den befintliga tas bort.

Fortsatt arbete

Skövde kommun har med detta programförslag och 
strukturbild chansen att ta ytterligare kliv i riktning 
mot en hållbar stadsutveckling, under förutsättning 
att de hållbara färdslagen får en tydligare prioritet 
och blir strukturbildande för området.

Västtrafik ser fram mot ett aktivt deltagande i det 
fortsatta arbetet, då omvandlingen av Mariesjö har 
en avgörande betydelse för utvecklingen av kollek-
tivtrafiken i hela Skövde tätort.

Bemötande och kommentarer:

Kollektivtrafikplan Skövde

Kollektivtrafikplan Skövde från september 2018 an-
togs efter att Trafikutredningens del 1 färdigställts 
(maj 2018). Det är huvudskälet till att denna inte ut-
gjorde underlag för Trafikutredningens första del.  

Vid den senare avstämningen av programförslaget 
mot politiska styrdokument, där Kollektivtrafik-
plan Skövde  är ett av många dokument, gjordes 
bedömningen att förslaget innebar stora möjlighe-
ter att utveckla ett tydligt stråk med gen linjedrag-
ning och god framkomligthet. Detta skulle i sin tur 
medföra att det gav goda förutsättningar om att 
uppnå Kollektivplan Skövdes översiktliga mål om  
att stödja en hållbar region och stadsutveckling, 
att öka andelen hållbara resor med kollektivtrafik, 
gång och cykel samt att underlätta för ett enkelt 
vardagsliv.

En hållbar stadsdel - från början

En av de politiska målbilderna för omvandlingen 
av Mariesjö är skapa bättre förutsättningar för 
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Hyresgästföreningen
Vi tycker att hela planen är en bra framtidsvision 
om hur ett ganska ”centralt” område i Skövde kan 
bli en ny stadsdel. Planen ”knyter” på ett bra sätt 
ihop östra delen av staden med mera centrala delar. 
Järnvägen är en fast led som har delat staden. Med 
den här planen upplever vi att östra sidan blir en 
mer påtaglig del av Skövde.

Planens långsiktiga perspektiv är bra då det ger 
möjlighet till dialog med berörda, omställning av 
verksamheter och att erbjuda alternativ för denna. 
Ett långsiktigt och viktigt arbete.

Idéerna kring hur trafiken ska hanteras och ge 
fördelar för gång, cykel och kollektivtrafik verkar 
genomarbetat, liksom gröna stråk och grönområ-
den nära bostäderna. Det är bra.

Indelningen med Kunskapsstråk, Landmärken, 
Kvarterstad mm är intressant bara man inte riskerar 
att ”bygga in” Högskolan och Science Park Skövde 
och bromsar deras utvecklingsmöjligheter. Viktigt 
att vi värnar och vårdar denna ”framtidsindustris” 
utvecklingsmöjligheter.

Landmärken är positivt och de vi har idag (ex-vis 
Studentskrapan, Frostaliden) fungerar bra men det 
som är planerat att ligga vid parkeringen framför 
Science Park Skövde är totalt felplacerat. Dels för 
att det förstör det positiva intrycket av Science Park 
Skövde och dels förstör det eftermiddagarna för 
villaområdet som ligger mellan det blivande Kun-
skapsstråket och Hjovägen. 
Ett annat Landmärke ligger längre norrut utmed 
järnvägen. Det har en bra placering. Sen kan man 
se Xenia som ett Landmärke. Kanske något för få 
våningar men strategiskt placerat och känt av ”alla”.

Det är även viktigt att bygga på ett ekologiskt och 
hållbart/återvinningsbart sätt. Det gäller både 
husen och hur vi anlägger parkeringar, promenad- 
och cykelstråk m.m. Ta tillvara de erfarenheter 
som finns runt om i landet och ha med detta när 
planerna ska sättas i verket och tilldelningen sker.

Bemötande och kommentarer:

Parallellt med programarbetet pågår en dialog 
med fastighetsägare och verksamheter som berörs 
av planprogrammets förslag. Initialt gäller det 
huvudsakligen kontakter med de verksamheter 
som ligger inom programområdets gränser, d.v.s. 

behovet och riktlinjerna se annorlunda ut i fram-
tiden. Fördelar med att då bygga parkeringshus är 
att de är möjliga att konvertera/ersätta med annat 
om/när behovet av bilplatser minskar i framtiden.

Närheten till parkeringshuset i Mode kommer 
beaktas, och möjligheterna att nyttja detta för verk-
samheter längs kunskapsstråket ska underlättas. 
Primärt har dock parkeringshuset i Mode till syfte 
att fungera som bussgarage för kollektivtrafiken  
samt erbjuda parkeringsplats för besökare till 
Skövde stadskärna, Resecentrum och Regionens 
Hus.

Bussdepån

Frågan om bussdepåns lokalisering ägs av Västra 
Götalandsregionens fastighetsförvaltare Väst-
fastigheter. Diskussion om lösningar och placering 
för framtida bussdepå måste till mellan kommu-
nen, fastighetsägaren och Västtrafik.

Västarvet
I det underlag till kulturmiljöprogram som Väs-
tergötlands museum/Västarvet i samverkan med 
Skövde kommun tidigare utarbetat, och som bl.a. 
resulterat i boken ”Skövde kulturmiljöer”, upp-
märksammas inte stadsdelen Mariesjö. Detta beror 
främst på att området inte uppvisade en tillräckligt 
sammanhållen och enhetlig karaktär. I stadsde-
len uppmärksammades emellertid några enstaka 
objekt, bl.a. Ringaren 5 och Skövde 5:193, som 
ligger inom planområdet och som mycket riktigt 
nämns i planprogrammet. De två andra kulturhis-
toriskt värdefulla objekten inom planområdet som 
nämns i planprogrammet, Mariesjös tegelugn och 
Xenia-huset, uppmärksammades inte i underla-
get till kulturmiljöprogram då de ansågs vara allt 
för förändrade. Västarvet instämmer emellertid 
i bedömningen att även dessa två byggnader är 
kulturhistoriskt värdefulla och att de därför bör 
bevaras i den stadsdel som planeras. Även om ingen 
uppmärksammad kulturmiljö ligger inom det pla-
nerade planområdet är det enligt Västarvet viktigt 
att beakta hur närliggande kulturmiljöer, såsom 
Boulognerskogen och Forsbergs äng, påverkas, 
liksom stadsbilden i stort.

Bemötande och kommentarer:

Önskemålet noteras.
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Högskolan i Skövde
Generellt sett ser Högskolan i Skövde mycket posi-
tivt på planprogrammet för Mariesjöområdet. En 
förutsättning för att Högskolan ska kunna växa i 
Skövde, snarare än via t.ex. ett ökat utbud av distans-
utbildning, är att det finns expansionsyta för utbild-
nings- och forskningslokaler i direkt anslutning till 
nuvarande campusområde. Mariesjöområdet ger en 
unik möjlighet för en sådan expansion.

Mariesjöområdet erbjuder möjlighet att utveckla 
två mycket viktiga förutsättningar för Högskolan; 
1). närhet till innovationsinriktade företag inom 
samma ämnesmässiga profil som Högskolan samt 
2). tillgång till utökad utbud av studentbostäder. 

Närhet till och samverkan med innovationsinrik-
tade och utvecklingsorienterade företag är nöd-
vändig för att skapa tillväxt inom Högskolan inom 
dessa verksamhetsgrenar och ett utökad utbud av 
studentbostäder en förutsättning för att kunna 
expandera studentvolymen. 

Dagspendling till studierna är inte möjligt för det 
stora flertalet stundeter då ca 80 procent kommer 
från kommuner utanför Skaraborg, och 60 procent 
kommer från kommuner utanför Västra Götaland. 
Redan idag är tillgången till studentbostäder, även 
inkluderande planerad utveckling, inte tillräcklig 
för att Skövde kommun ska komma väl ut i Sveriges 
förenade studentkårers (SFS) bostadsrapport.

Kommunen ligger sedan ett antal år tillbaka på SFS 
så kallade röda lista. Att få studenterna att flytta till 
Skövde är inte bara en nödvändighet för Högskolans 
utveckling av den campusförlagda utbildningen 
utan även Science Park Skövdes utveckling, då den 
absoluta merparten av företagen i parken är star-
tade av studenter från Högskolan. Redan idag är 
tillgången till studentbostäder, även inkluderande 
planerad utveckling, inte tillräcklig för att Skövde 
kommun ska komma väl ut i Sveriges förenade 
studentkårers (SFS) bostadsrapport.

Att inflyttning inför studierna och etablering efter 
studierna skapar tillväxt i Skövde kan enkelt konsta-
teras genom att analysera studenternas migrations-
mönster. Underlag från SCB visar att 196 studenter 
av de som examinerades från något av Högskolans 
utbildningsprogram 2015/2016 kom från Skövde 
kommun. 2018-01-01 bodde 334 av de studenter 
som examinerades 2015/2016 i Skövde, dvs ett netto-
tillskott till kommunen om 138 individer. Ett ökat 

väster om Bangårdsgatan. Samtalen handlar bl.a. 
om alternativa lokaliseringar för verksamheterna.

Högskolan och Science Park Skövde har varit med 
tidigt i processen och lämnat information om sin 
verksamhet och beskrivit sina utvecklingsplaner 
mm. Uppföljning och avstämningar kring hur 
arbetet fortlöper sker kontinuerligt med dessa 
viktiga intressenter.

Det är många, framförallt närboende, som haft 
starka invändningar på planprogrammets förslag 
till ett nytt högt landmärket framför Portalen. 
Planprogrammet har därför reviderats i denna del.

Landmärket flyttas norrut, längre från villabebyg-
gelsen. Det innebär att byggnaden inte skymmer 
Portalen. Därtill är påverkan på solförhållanden 
och insyn gentemot villabebyggelsen betydligt 
mindre, se bilder nedan samt bemötande på ytt-
rande från närboende på sidan 31.

Ny placering av bebyggelsen vid Portalen, där det höga 
landmärket flyttas norrut och placeras brevid Portalen. 

Flygbild över förslaget till ny bebyggelse vid Portalen. 
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att dessa lokaliseras inom kunskapsstråket eller 
inom existerande campus. En möjlighet skulle 
kunna vara att nyttja den södra delen av Kunskaps-
stråket som är planerad för expansion 2025 - 2040. 
En annan möjlighet är att befintliga bostäder på 
västra sidan av järnvägen gradvis konverteras till 
studentbostäder. En tredje möjlighet skulle kunna 
vara att delar av Exploateringsnivå 4 (E4) nyttjas för 
studentboende, även om det är ett sämre alternativ.

Campusområdet

Ett tydliggjort campusområde inklusive student-
boende ger identifikationsfördelar och skulle även 
minimera de störningar som eventuellt skulle kunna 
uppkomma om studentboendet i stället integreras 
med ”vanliga” bostäder. Högskolan önskar därför att 
E4 reserveras enbart för Högskola/teknikpark – inte 
som alternativ för vanliga bostäder. Bättre då att (om 
det behövs) låta vanliga bostadskvarter fortsätta 
växa norrut i Kvarterstadens riktning.

Parkeringsmöjligheter

Parkering för tillresta studenter önskas lösas genom 
förmånlig parkering i Modes P-hus. Det vore även 
värdefullt om parkering för tillfälliga besökare till 
Högskolan (gästföreläsare, forskarkollegor, semina-
ribesökare m.fl.) kunde lösas på Högskoleområdet 
eller i omedelbar närhet till detta.

Idrottshall/aula/konferenslokal

Idag saknas såväl större utrymme för friskvård, 
idrott som för konferens och man önskar därför en 
idrottshall, som vid behov kan konverteras till aula/
konferenslokal, skulle därför fylla en viktig funktion 
för både Högskolan och studenterna och skulle med 
fördel även kunna nyttjas av boende och andra aktö-
rer på området. I sammanhanget kan nämnas att 
Högskolan nyligen ansökt hos Riksidrottsförbundet 
om att få bli ett Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det 
huvudsakliga syftet med EVL är att underlätta för 
elitidrottare att kombinera idrott på hög nivå med 
akademiska studier, s k dubbla karriärer.

Bemötande och kommentarer:

Högskolans expansion och närheten till Science 
Park Skövde

Programhandlingarna kompletteras så att det 
tydligare framgår att expansionsmöjligheter för 
högskolan ligger inom Kunskapsstråket.

inflöde och en ökad aktivitet i Science Park torde 
skapa än bättre möjligheter för en ökad etablering. 
En expansion av Högskolan, ökade möjligheter till 
studentboende och en expansion av Science Park 
kan således i väsentligt grad bidra till att Skövde 
kommun når sin vision om 60 000 invånare 2025.

Högskolan har även, vilket också framgår av plan-
programmet, uttryckt behovet av att ha ett tydligt 
avgränsat område gentemot andra verksamheter, i 
syfte att skapa en tydlig akademisk miljö och campu-
sidentitet. En sådan identitet kan dock med fördel, 
förutom utbildning och forskning, inkludera Sci-
ence Parks innovationsmiljö, under förutsättning 
att denna har motsvarande tydliga avgränsning.

Planprogrammet belyses i det följande utifrån ovan-
stående perspektiv.

Högskolans expansion och närheten till Science 
Park Skövde

Högskolan tycker att programbeskrivningen inte 
tillräckligt tydlig anger att det både är Science Park 
Skövde och Högskolan i Skövde som ska kunna 
expandera inom det föreslagna Kunskapsstråket. 
Högskolan vill därför tydliggöra att vi ser bilden 
på sidan 5 som central, eftersom den synliggör att 
kunskapsstråket är en gemensam expansionsyta för 
Högskolan och teknikparken. En sådan gemensam 
yta skapar förutsättningar för expansion av såväl 
teknikpark som Högskola.

Högskolan vill också tydliggöra att vi redan bedriver 
en betydande verksamhet på östra sidan om järnvä-
gen, med ett tydligt fokus mot Informationsteknolo-
giska och Ingenjörsvetenskapliga ämnesområden. 
Företagen i Science Park är i allt väsentligt inrik-
tade mot samma ämnesområden, varför en vidare 
expansion av Högskolan inom dessa områden bör 
göras på vårt campus på östra sidan järnvägen, dvs 
i det föreslagna Kunskapsstråket, för att skapa en 
utökad gemensam och attraktiv utbildnings-, forsk-
nings- och innovationsmiljö.

Det höghus som är illustrerat på nuvarande par-
kering framför Portalen kommer få en stor skugg-
verkan på nuvarande byggnader. Det är önskvärt 
att denna byter plats med den lägre byggnad som 
föreslås norr om denna.

Tillgången till studentbostäder

Högskolan anger att det är en brist att programmet 
inte särskilt pekar ut var studentbostäder är plane-
rade. För att värna Campusidéen önskar Högskolan 
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mellan företag där deras medarbetare inspireras 
och utvecklas tillsammans.

I en stark trend av urbanisering, såväl nationellt 
som internationellt, är vår bedömning att det 
behövs en attraktiv ”micro urban miljö” som blan-
dar arbete, lärande, fritid och boende. Det kan 
attrahera framtidens talanger och företag att vilja 
utvecklas i vår region.

Generella synpunkter på planprogrammet

Höga signaturbyggnader är attraktivt och ger karak-
tär. Dock finns en affärsmässig utmaning i att få 
dessa genomförda. Utgångspunkten för att se detta 
som en utmaning är att det troligtvis förutsätter ett 
momentant stort hyresgästunderlag. Science Park 
Skövde har historiskt vuxit hållbart och organiskt 
och bedöms även i fortsättningen växa på detta sätt.

Behovet och anvisningen av studentbostäder skulle 
också kunna uttryckas klarare och tydligare i, och i 
anslutning till, kunskapsstråket.

Science Park Skövde är inte angelägna om att Sci-
ence Park-byggnationerna får ett allt för särpräglat 
arkitektoniskt uttryck – som föreslås på sidan 43 – då 
detta bedöms skapa inträdesbarriärer och minskad 
inkludering.

Specifika synpunkter på planprogrammet

Utifrån den planerade expansionen, tidsplaner och 
tillgänglighet är det av vikt att kvarteret som idag 
innehåller Makerspace, boulehall, bilprovning etc. 
benämns: ”Högskola och teknikpark alternativt 
blandkvarter”, och även illustreras som sådant i 
exempelvis bild på sidan 5. (bild). Den organiska 
expansionen är också här ett av de bärande argu-
menten för att definiera kvarteren, omnämnda ovan 
som, Högskola och teknikpark samt blandkvarter. 
Science Park Skövde AB ser en risk i att expan-
sionen av Science Park Skövde skulle försenas och 
begränsas om dessa kvarter inte kan tas i anspråk i 
närtid. Det skulle kunna göras och ändå bibehålla 
planprogrammets förslag på arkitektonisk gestalt-
ning av dessa kvarter.

Bemötande och kommentarer:

Generella synpunkter på planprogrammet

Det blir en särskild utmaning att säkra ett tillräck-
ligt stort hyresgästunderlag för att kunna påbörja 
byggnation av de höga signalbyggnader som plan-

Det är många som haft synpunkter på samråds-
förslaget med ett nytt högt landmärke framför 
Portalen. Planprogrammet har därför reviderats 
i denna del, se bl.a bemötande från Hyresgästför-
eningen på sidan 25.

Tillgången på studentbostäder

Planprogrammet anger att ”område E4” kan nyttjas 
för bostäder, kontor & service mm (B) alternativt 
för högskola, forskning och innovation, teknik-
park (HFT). Det innebär att E4-kvarteren skulle 
kunna innehålla studentbostäder. Den alternativa 
användningen för dessa kvarter föreslås därför 
kvarstå. En annan möjlighet som planprogram-
met föreslås möjliggöra är om delar av höghuset/
landmärket vid Portalen skulle kunna inrymma 
studentboende. Om halva höghuset innehåller 
studentbostäder så motsvarar det ca 200 smål-
ägenheter om 30-35 m2. Den reviderade bullerut-
redningen visar på att studentbostäderna i så fall 
klarar riktlinjerna trafikbuller till små lägenheter 
(65 dBA vid fasad). Närheten till järnvägen ställer 
dock även krav på att kunna hanterar riskfrågor. 
Riskutredningen (bil K) anger förslag till skyddsåt-
gärder som bör utredas vidare i detaljplaneskedet.

Parkeringsmöjligheter

Önskemålet noteras.

Idrottshall/aula/konferenslokal

Planprogrammet anger att en omvandling av 
kvarteren närmast Östra leden är lämpligt för 
exempelvis större idrottlokaler med krav på god 
tillgänglighet och annonsering mm (sidan 41). 
Byggnader exklusivt för aula/konferens ska kunna 
rymmas/placeras inom Kunskapsstråket.

Science Park Skövde
Det föreslagna programmet är ett attraktivt pro-
gram som väl matchar de bedömningar av behovet 
och utformningen av en framtida science park och 
kunskapsstad som Science Park Skövde AB gör. 
Science Park Skövdes vision är att skapa en hållbar 
innovationsmiljö och utgöra ett centralt verktyg i 
transformationen av näringslivet med utgångspunkt 
i framtidens behov och utmaningar. En science park 
är en innovationsmiljö för utveckling av kunskap, 
kompetens och företag och en plats för möten 
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mycket begränsningar kring antal våningar på 
husen, struktur på kvarter m.m.

• Kollektivtrafik, det ska vara lätt och tryggt att 
förflytta sig mellan platserna. Fler hållplatser 
och tydligare stråk för gående till dessa efter-
lyses.

• Central punkt, se över den centrala platsen i pla-
nområdet, möjligt att kärnan behöver förflyttas 
något för att komplettera befintlig stadskärna.

• En analys av marknadsbehovet för lokaler och 
andra affärsverksamheter bör genomföras. Vi är 
inte behov av ett ytterligare centrum i Skövde, 
utan bör sträva efter att komplettera den stads-
kärna vi redan har.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammets syfte är att skapa en tydlig struk-
tur för en långsiktig utveckling och omvandling 
av Mariesjö. För Kvartersstaden föreslås en sluten 
kvartersbebyggelse för att bl.a. kunna skapa goda 
bostadgårdar som klarar riktvärden för trafikbul-
ler mm. Våningshöjder föreslås varieras, liksom 
materialval och de olika byggnadernas uttryck. Det 
bedöms därmed finnas stort utrymme för kreativa 
lösningar vad avser teknik och gestaltning.

Busshållplatsernas föreslagna lägen ligger i de 
knut, stråk- och målpunkter som kan identifieras 
i programförslaget. Därtill med en möjlighet att 
nå dessa inom 300 meter från hela program- och 
utvecklingsområdet. Som Västtrafik påpekar i sitt 
yttrande (sidan 22) så måste hållplatsernas läge 
och antal följas upp och korrigeras utifrån framtida 
analyser av linjenätsförändringar, underlag mm.

De verksamheter som föreslås längs Kunskapsstrå-
ket syftar främst till att skapa expansionsutrym-
men åt högskolan och Science Park Skövde. För 
Kvartersstaden föreslås huvudsakligen service av 
mer lokal karaktär. Detta är inget som direkt be-
döms konkurrera med verksamheter och service 
i Skövde stadskärna/centrum. 

programmet föreslår. Det krävs sannolikt både nya 
hyresgäster och befintliga som flyttas dit. Därtill 
kanske möjligheter för andra verksamheter och 
service att etablera sig i byggnaden. Flera fast-
ighetsägare (3-dimensionell fastighetsbildning) 
som delar på kostnader och förvaltning är också 
en möjlighet som bör studeras. Planprogrammet 
kompletteras med att även studentboende kan 
också vara ett alternativ. Se även bemötande på 
yttrande från högskolan i Skövde ovan.

Behovet för Science Park Skövde och högskolan 
i Skövde att växa organsikt bedöms fortsatt vara 
möjligt, bl.a. genom att även mindre byggrätter 
längs Kunskapstråket föreslås i planprogrammet.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det är viktigt 
att byggnaderna längs Kunskapsstråket samlas 
kring ett gemensamt arkitektoniskt formspråk 
som skiljer sig från övriga Mariesjö. Detta stärker 
kunskapsstråkets identitet och skapar ett tydligt 
möte kvartersstadens kvarter. Mellan dessa kvarter 
skapas samlande och händelsrika platser som har 
goda förutsättningar att bli intressanta att vistas 
vid.

Specifika synpunkter på planprogrammet

Uppdelningen i kunskapsstråk för utveckling av 
högskolan i Skövde (HIS) och Science Park Sköv-
des (SPS) verksamheter och en kvartersstad för 
bostäder, kontor och service är en bärande idé i 
planprogrammet. Syftet är som tidigare nämnts att 
stärka respektive identitet. Planprogrammet har,  
i samråd med bl.a. Kreativa Hus och Science Park 
Skövde, justerats så att det finns expansionsmöjlig-
heter för Science Park Skövde och högskolan längs 
kunskapsstråket både i närtid och på längre sikt.

Fastighetsägarna
Vi är i grunden positiva till planprogrammet och 
dess bidrag till utvecklingen av Skövde som det kan 
leda till. Det är viktigt att skapa möjlighet för bostä-
der nära centrum och den föreslagna omvandlingen 
av  industriområde är positivt. 

Vi har följande synpunkter:

• Delplaner/kvarter – önskvärt är mindre reg-
lerade och styrande detaljer i detta skede, för 
att skapa förutsättningar till kreativitet. Ej för 
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Studentkåren
Inledning

I sin helhet ser Studentkåren i Skövde många för-
delar med planprogrammet för Mariesjöområdet. 
Det är väl genomtänkt att lyfta fram Högskolan i 
Skövde och Gothia Science Park som viktiga aktörer 
i området tillsammans med att skapa en levande 
stadsmiljö. Däremot anser inte Studentkåren i 
Skövde att Planprogrammet för Mariesjöområdet 
utnyttjar den möjlighet som finns för att hantera 
studentbostadsfrågan, utvecklandet av ett berikat 
student/campus område och den omsättning av 
studenter som förväntas ske till följd av Högskolans 
utveckling och Skövde Kommuns vision 2025.

Studentsituation

Idag finns det ca 1 040 st studentlägenheter i Skövde. 
Samtliga av dessa studentbostäder tecknas upp 
under kort tid då mängden sökande är stort vilket 
gör det svårt för nya studenter att hitta ett boende. 
Det är planerat att bygga 132 st nya studentlägen-
heter på Kurorten men i realiteten räcker det inte.

Skövde har sedan 2015 varit rödlistade enligt SFS 
bostadsrapport 1 när det gäller tillgängligheten av 
studentlägenheter som grundar sig i den brist som 
funnits genom åren. Högskolan i sin profilering 
inom IT, Spel och Data har utmärkt sig som unik i 
landet vilket har lett till ett ökat söktryck som även 
det påverkar bostadssituationen.

Högskolan har även i sin årsredovisning 2018 visat 
på att verksamheten fortsätter att växa. Det regist-
rerades tillexempel över 8 000 st studenter i någon 
form av utbildning (distans, kurs, program) vid 
Högskolan. En ökning på ca 1 000 registreringar 
från föregående år och bedöms att fortsatt öka 
nästkommande åren vilket talar för en starkt väx-
ande verksamhet.

Skövde Kommuns vision 2025 påverkar även det stu-
dentbostadssituationen. Ett ökat invånarantal till 60 
000 gör tillexempel att flera personer i närområdet 
önskar utbilda sig vid Högskolan i Skövde som ett 
närbeläget lärosäte.

Studentbostadsfrågan behövs således hanteras. 
Inte enbart för de tidigare årens brist på lägenheter 
som är den situation vi har idag men även för att 
det ska finnas förutsättningar att Skövde stad ska 
kunna växa. Det är värdefullt att ta tillfället och 
nyttja Mariesjöområdets närhet till Högskolan och 

Försvarsmakten
Ur ett totalförsvarsperspektiv ser Försvarsmakten 
att Mariesjöterminalen fyller en viktig funktion och 
det är nödvändigt att följande krav tas med i den 
kommande planprocessen:

• Vid en eventuell avveckling av Mariesjötermi-
nalen måste en annan, redan driftsklar plats 
finnas på plats.

• En eventuellt ny lokalisering av Mariesjötermi-
nalen måste lokaliseras inom en radie på 30 km 
från Skövde.

Under förutsättning att ovanstående kriterier är 
uppfyllda, anser Försvarsmakten att det kan vara 
gynnsamt att en ny terminal lokaliseras utanför 
Skövde tätort.

Bemötande och kommentarer:

Utredning (bilaga D) visar på att det finns fyra 
alternativa lägen som alla sammantaget bedöms 
ha bättre förutsättningar än godsterminalen i 
Mariesjö att i framtiden hantera omlastning av 
gods mellan väg och järnväg. Utredningen kring 
alternativ lokalisering av en godsterminal avses 
fördjupas. Alla utredningens alternativ ligger inom 
en radie av 30 km från Skövde centrum. 

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning 
inget att erinra mot planprogrammet. LFV vill dock 
påminna om att de högsta byggnaderna i planpro-
grammet som Portalen kan kräva flyghinderanalys.

Samtliga flygplatser inom 60 km radie från Skövde 
centrum skall remitteras i ärendet, dessa är Skövde 
flygplats och Karlsborg (Försvarsmakten).

Detta yttrande gäller på utfördandedatum. LFV 
förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet har remitterats till både Skövde 
flygplats och Försvarsmakten.
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Västfastigheter
Västra Götalandsregionen önskar etablera en ny 
vårdcentral, öster om järnvägen, i anslutning 
till Resecentrum. Mariesjö kan vara ett tänkbart 
område för en sådan etablering. Vi tänker oss en 
enplansbyggnad på ca 2000 m2.

Vi vill på detta sätt framföra Regionens behov, vid 
framtagande av nya planer.

Bemötande och kommentarer:

Noteras.

Socialdemokraterna i Skövde
Socialdemokraterna i Skövde samtycker i stora delar 
till planprogrammet. Däremot tycker vi att man i 
det fortsatta arbetet behöver beakta den påverkan 
planen får på villakvarteret i den södra delen av 
kunskapsstråket. Placeringen av ett parkeringshus 
och ett höghus som landmärke kommer få en allt 
för stor påverkan för de boende i villakvarteret. 
Behovet och placeringen av dessa byggnader bör 
inte vara av en sådan art att de kan betraktas som 
strategiskt viktiga. Det finns redan ett parkeringshus 
och ett landmärke (studentskrapan) placerat ca 250 
meter från berörd plats redan idag. Möjligheterna 
att placera byggnaderna på annan plats är goda då 
man väljer att bebygga ett tidigare geografiskt stort 
industriområde som inte får någon större negativ 
inverkan för de redan boende i området.

Bemötande och kommentarer:

Det är många som haft synpunkter på samråds-
förslaget med ett nytt högt höghus/landmärke 
framför Portalen. Planprogrammet har därför 
reviderats så att landmärket flyttas norrut, längre 
från villabebyggelsen. Se även bemötande från 
Hyresgästföreningen på sidan 25 och från privat-
personer på nästa sida.

utnyttja den trafik av studenter som attraheras till 
Skövde. Hur annars skulle planerna se ut i framtiden 
att lösa den studentbostadsfråga som finns idag och 
förväntas att komma 2025 när invånarantalet blir 
60’000 enligt Skövde Kommuns vision?

Förslag

Studentkåren i Skövde föreslår därför att plan-
programmet kan utvecklas vidare genom att utse 
ett delområde i Mariesjöområdet som kan bli ett 
campus och studentbostadsområde som kan fort-
sätta att växa även 2025.

Antalet studentbostäder går inte att sätta en exakt 
siffra på då det hela tiden förändras. Under 2018 
var det ca 3 000 studenter som genomförde heltids-
studier på campus och vi vet att behovet kommer 
att öka. Siffrorna idag pekar mot att ca 1/3 – 1/4 av 
studenterna kan erbjudas någon form av studentbo-
ende vilket har lett till att Skövde rödlistats av SFS.

Behovet av studentbostäder är stort och förvän-
tas att öka inom de kommande åren. Högskolan 
verksamhet växer och omsättningen av studenter 
kommer även det att öka. Om vi tillsammans vill att 
studenter ska söka sig till Skövde och bidra till ett 
växande samhälle bör satsningar göras för att lösa 
studentbostadsfrågan. En identitet av ett gemen-
samt campus och studentbostadsområde är det som 
kan göra Skövde till en mer attraktiv studentstad. I 
framtiden kan det även bidra till Skövdes vision om 
ett välkänt varumärke.

Ett varumärke där de som studerat på Högskolan 
talar väl om de upplevelser, möjligheter och känslor 
de haft under sin tid i Skövde.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet pekar ut ett kvarter längs kun-
skapsstråket som kan nyttjas för bostäder, kontor 
& service mm (B) alternativt för högskola, forsk-
ning och innovation, teknikpark (HFT). Här skulle 
det kunna vara lämpligt med ett större inslag av 
studentbostäder.

En annan möjlighet som planprogrammet föreslås 
öppna för är om delar av höghuset/landmärket vid 
Portalen skulle kunna inrymma studentboende. 
Se vidare bemötande på yttrande från högskolan 
i Skövde, sidan 26-27.
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Bemötande och kommentarer:

En utveckling av platsen/parkeringen framför Por-
talen är en mycket viktig del i planprogrammets 
bärande idé om att skapa ett sammanhängande 
kunskapsstråk längs vilken högskolan i Skövde och 
Science Park Skövde kan utvecklas.

Programförslaget ändras dock så att det föreslagna 
höghuset/landmärket flyttas 75 meter norrut jäm-
fört med samrådsförslaget och placeras bredvid 
Portalen, se bilder nedan.

Ny placering av bebyggelsen vid Portalen, där det höga 
landmärket flyttas norrut och placeras brevid Portalen. 

Landmärkets nya placering ligger på ett avstånd 
om ca 30 meter till närmast belägna villa. Höga 
landmärken ger långa skuggor men har tack vare 
sin relativt sett ringa bredd en kortare skuggtid. 

PRIVATPERSONER
Nedan följer en sammanfattning av de 42 skrivelser 
med yttrande som inkommit från ägare till samman-
taget 32 fastigheter i närområdet samt ytterligare 7 
privatpersoner i Skövde, se bild 1 sidan 5. Skrivel-
serna har bestått av både enskilda yttranden och 
gemensamma yttranden undertecknade av flera.

En ”mall” till skrivelse har cirkulerat i villakvarte-
ret som flera använt sig av. En annan gemensam 
skrivelse har undertecknats av 14 fastighetsägare. 
Många har därtill skrivit egna yttranden och/eller 
kompletterat ”mallen” med egna kommentarer och/
eller ytterligare invändningar. Två (ej närboende) är 
enbart positiva till planprogrammet.

Yttrandena och kommunens bemötande av dessa 
som följer nedan är sorterade efter teman där de 
vanligast förekommande synpunkterna och invänd-
ningarna mot samrådsförslaget anges först.

1. Planprogrammet som helhet
De allra flesta inkomna yttranden håller med om att 
Mariesjöområdet behöver omvandlas och flertalet 
tycker att programförslaget i stora drag är bra.

2. Höghuset/landmärket & P-hus vid Portalen.
Nästan samtliga yttranden (ca 95%) berör detta. 
Invändningarna mot denna delen av samrådsförsla-
get är mycket stora och berör huvudsakligen nedan 
frågeställningar/konsekvenser.

• Ökad insyn och försämrade ljus-/solförhållan-
den till villorna närmast öster-/söderut (och 
Mariesjö Gård norrut). Ljus- och skugganalyser 
efterfrågas.

• Lokalt mer trafik med konsekvenser för trafik-
säkerhet, buller & luft.

• Ökningen av trafiken om 60% (!) på lokalgatan 
Kanikegränd till det nya landmärket

• Gestaltningsmässigt dålig hänsyn/övergång 
mellan villaområdet och kunskapsstråket.

• Finns redan ett landmärke för Mariesjö i Stu-
dentskrapan i Boulognerskogen.

• Förslag om att flytta landmärket norrut.

• Minskat fastighetsvärde.
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nya byggnadsvolymer, komma att påverkas men 
även dessa bedöms att återhämta sig långsiktigt. 

3. Utöka sakägarkretsen och/eller förläng sam-
rådsperioden
Många (ca 70 %) anger att samrådstiden för plan-
programmet bör förlängas, främst då:

• Det är stor skillnad på samrådsförslaget och det 
förslag som presenterades på öppet-husutställ-
ning  i stadshuset den 14 nov 2018. – Vi är många 
som känner oss lurade.

• Hela villaområdet berörs, inte bara de fastighe-
ter som gränsar direkt till programområdet och 
som fått information om samrådet hemsänt. 

Bemötande och kommentarer:

Den Öppet-Husutställning som hölls i stadshuset 
den 14/11  2018 visade en översiktlig skiss till struk-
turbild för Mariesjö. Syftet med utställningen var 
att beskriva:

1. Varför vi önskade utveckla Mariesjö.
2. Var i arbetet vi var just då.
3. Vilka utmaningarna var med omvandlingen.
4. Vad som återstod innan vi hade ett färdigt sam-

rådsförslag.
Vi befann oss då mitt i planeringen och det fram-
gick klart att detta inte var något färdigt samråds-
förslag vi presenterade. 
Efter Öppet-Husutställningen utgjorde skissen 
till strukturbild underlag för flertalet utredningar 
(trafik, risk, buller, geoteknik, markföroreningar 
etc) samt underlag till det uppdrag som gick till 
Okidoki arkitekter att i samverkan med sektor 
samhällsbyggnads planenhet utveckla skissen 
till strukturbild. I den processen utvecklades den 
tidiga skissen till den strukturplan som presente-
rades i samrådshandlingarna. Okidoki Arkitekter 
fick även i uppdrag att visualisera strukturplanen 
i syfte att tydliggöra målbilden för program- och 
utvecklingsområdet. 
Denna process beskrivs också i planprogrammet 
på sidorna 10-11 samt 30-31. Öppet-Husutställning-
en var alltså ett extra tillfälle för allmänheten att 
få ta del av och lämna synpunkter på planeringen 
av Mariesjö innan det fanns ett färdigt förslag 
att hålla samråd kring. Planscherna från Öppet-

Landmärkets läge, nord-nordväst om villakvarte-
ren, innebär att skuggningen till de 2-3 närmaste 
villorna i öster bedöms begränsas till några timmar 
under sen eftermiddag/kväll. Huvudbyggnaden 
på Mariesjö Gård, som ligger ca 125 meter norr 
om landmärket, bedöms inte påverkas av någon 
skuggning. Delar av gårdens utemiljöer vid den 
södra dammen påverkas dock några timmar runt 
lunchtid under höst och vår. Fördjupade studier 
kring sol-/skuggförhållanden görs i detaljplane-
skedet när förutsättningarna kring byggnadens 
läge, utformning och höjd är mer fastlagda.

Mellan de nya byggnaderna söder om Portalen 
och villabebyggelsen föreslås en park anläggas 
som både delvis utgör en visuell skärm mellan de 
nya byggnaderna och villabebyggelsen men också 
kan nyttjas som närpark för de boende, något som 
efterfrågats av flera boende i Mariesjö. 

Trafiken föreslås ledas till nytt parkeringshus läng-
re västerut, närmare Kanikegränds anslutning till 
Hjovägen. Detta innebär att färre villor påverkas 
av trafik till parkeringshuset än i samrådsförslaget. 
Den ökning av trafiken som sker på denna kortare 
sträcka av Kanikegränd bedöms inte innebära att 
några gränsvärden för trafikbuller eller luftkvali-
tet överskrids gentemot befintlig villabebyggelse. 
Om det krävs trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan 
detta åstadskommas i gatumiljön. Behov och lös-
ningar för detta får studeras närmare vid framtida 
detaljplanarbete.

Det reviderade förslaget med ny park och Kani-
kegränd kantat av träd på dess norra sida innebär 
samtidigt en mjukare övergång mellan kunskaps-
tråkets byggnader och den befintliga villabebyg-
gelsen.

Studentskrapan fungerar huvudsakligen som 
landmärke för resecentrum och Boulognerskogen. 
Vid en omvandling av Mariesjö har det bedömts 
vara särskilt viktigt att skapa ett tydligt landmärke 
vid Portalen för att markera denna centrala plats 
längs kunskapsstråket.

Det är vanskligt att förutspå framtida utveckling 
av fastighetsvärden. Generellt sett gäller att en 
omvandling av områden från verksamheter (små-
industri, hantverk, skrymmande handel m.m.) likt 
Mariesjö till nya kvarter för bostäder och kontor 
påverkar angränsande områden positivt. På kort 
sikt kan ev. enstaka objekt, i direkt anslutning till 
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verksamheter växer, så måste permanenta par-
keringslösningar finnas för dessa verksamheter 
inom Mariesjö.

Läget för det föreslagna parkeringshuset söder 
om Portalen har flyttats så att det ligger närmare 
Hjovägen och medför att färre villor berörs av 
trafik till/från detta. 

Fördelen med parkeringshus är att de erbjuder vä-
derskydd, säkerhet och är ett yteffektivt nyttjande 
av marken. Därtill är de konverterbara om behovet 
av bilplatser minskar i framtiden. Nackdelen är 
kostnaden och behovet av samordning.

5. Trafik allmänna synpunkter
Många av skrivelserna (ca 60 %) har uttryck oro över 
ökad trafik som samrådsförslaget orsakar, nedan 
sammanfattat i punktform.

• Ökad trafik 2025 på Hjovägen – risk för trafik-
stockning. 

• Vad händer om det inte blir en förlängning av 
Bangårdsgatan (Stadshuvudgatan)?

• Stor risk för mer genomfartstrafik och parke-
ring på lokalgatorna i villakvarteren. – Det är 
illa redan idag.

• Ökad trafik skapar trafiksäkerhetsproblem och 
sämre luft, särskilt lokalt.

• Ökad trafik ger ökat trafikbuller från redan höga 
nivåer.

Bemötande och kommentarer:

Enligt trafikutredningen (bilaga L2) trafikeras 
Hjovägen söder om villakvarteren i nuläget av ca 
15.800 fordonsrörelser/dygn (f/d). 
Prognosen för år 2025, när programområdet 
(Västra Mariesjö) är färdigbyggt, är ca 17.200 f/d  
i samma punkt. När hela Mariesjö - Stallsiken 
är utbyggt och sammankopplade med den nya 
stadshuvudgatan så innebär det en avlastning av 
Hjovägen och trafikmängderna beräknas då sjunka 
tillbaka till ca 14.900 f/d i samma punkt. 
Enligt trafikräkningar så har trafiken längs Hjovä-
gen sedan 1990-talets början legat runt 15.000 f/d 
med en topp på nästan 17.000 f/d år 2015.
Om man sammanfattar siffrorna ovan så beräknas 
trafikmängderna längs Hjovägen fortsatt att ligga 
runt 15.000 f/d, med en topp på ca 17.000 f/d ett par 

Husutställning har hela tiden funnits med som 
bilaga (bil. C) till planprogrammet. 

Formellt finns en skyldighet enligt plan- och 
bygglagen att brevledes informera de som ingår i 
programområdet eller de vars fastigheter gränsar 
direkt till programområdet. Underlag för detta ut-
skick, en s.k. fastighetsförteckning, tas alltid fram 
av Lantmäterimyndigheten.

Därtill har både Öppet-Husutställningen den 14 
november 2018 och programsamrådet 13 maj - 
28 juni 2019 annonserats (kungjorts) i SLA, på 
kommunens hemsida och i sociala medier. Det 
har under hela samrådstiden funnits en stor sam-
rådsutställning med flertalet skärmar i stadshu-
sets foajé direkt innanför huvudentrén. De båda 
samrådmötena (27 maj och 4 juni 2019) var välbe-
sökta och många har tagit möjligheten att skicka in 
synpunkter på programförslaget. SLA och SN har 
därtill gjort reportage om samrådsförslaget. Sektor 
samhällsbyggnad bedömer därav att väldigt många 
Skövdebor, både boende i närområdet och övriga, 
givits möjlighet att ta del av och lämna synpunkter 
på samrådsförslaget. 

Någon utökad samrådstid eller samrådskrets har 
utifrån ovan beskrivning inte ansetts nödvändig.

4. Omfattning och placering av P-hus
Många av skrivelserna (ca 65 %) ifrågasätter även 
behovet och placeringen av P-hus, beroende på:

• Närheten till P-huset i Mode och Resecentrum 
borde medföra mindre behov av P-hus i områ-
det, särskilt runt Portalen.

• Bättre placering i direkt anslutning till huvud-/
matargator.

• Parkeringshus är inget framtidstänk som upp-
fyller mål om minskat bilberoende.

Bemötande och kommentarer:

Parkeringshuset i Mode har primärt som uppgift 
att fungera som bussgarage för kollektivtrafiken  
samt erbjuda parkeringsplats för besökare till 
Skövde stadskärna, Resecentrum och Regionens 
Hus. Idag finns en överkapacitet i Mode-parke-
ringen som under de närmaste åren kan fungera 
även för besökare till Science Park Skövde och 
högskolan men på sikt, och allt eftersom dessa 
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7. Dålig anpassning till kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse och naturvärden
Ungefär hälften av skrivelserna tycker att samråds-
förslaget tar för liten hänsyn till kultur- och natur-
värden och önskar bl.a.

• Lägre bebyggelse i mötet med villakvarteren

• Spara det lilla gröna som finns

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet föreslås revideras så att en ny 
mindre park kan anläggas på delar av dagens 
parkering närmast villabebyggelsen längs Kani-
kegränd. Tillsammans med att Kanikegränd före-
slås kantas av en grönzon med träd på dess norra 
sida innebär detta en mjukare övergång mellan 
kunskapstråkets byggnader och den befintliga 
villabebyggelsen.

Inom programområdet (västra Mariesjö) befint-
lig grönska sparas och ny tillkomma. Även inom 
övriga delar av utvecklingsområdet föreslås totalt 
sett mer grönska än vad som finns idag.

8. För många frågetecken
Ungefär hälften anger, bl.a. i gemensam skrivelse, 
att programförslag 2025 förutsätter att även de norra 
delarna bebyggs, att terminalen flyttas etc och att 
det råder oklarhet om detta i dagsläget.

Bemötande och kommentarer:

En omvandling av dagens industri- och verksam-
hetskvarter till nya kvarter för bostäder, kontor och 
service förutsätter främst att Mariesjöterminalen 
flyttas ut ur området.  Om terminalen ligger kvar 
i Mariesjö medför omgivningspåverkan (trafik, 
verksamhetsbuller, riskfrågor mm) att den önsk-
värda omvandlingen av Mariesjö allvarligt försvå-
ras och den viktiga nord-sydliga kopplingen mellan 
Stallsiken och Mariesjö riskerar att utebli. Bara 
frågan avseende risker kring terminalen skulle 
medföra att bostäder skulle vara svåra att uppföra 
inom ett 150-meters avstånd från terminalen. Fast-
ighetsägaren till Mariesjöterminalen och Skövde 
kommun är överens i denna bedömning. 

Utredning kring Mariesjöterminalen (bilaga D) 
visar på att det finns fyra alternativa lägen som alla 
sammantaget bedöms ha bättre förutsättningar än 

år i slutet runt 2025 när hela Västra Mariesjö är om-
vandlat men innan stadshuvudgatan är utbyggd.

Risken för ökad genomfartstrafik och parkering 
i villaområdet bedöms som liten. Om detta ändå 
skulle uppstå så kan det lösas med lokala åtgärder 
i gatumiljön, d.v.s. med farthinder, skyltning mm.

Som nämns ovan så beräknas trafikmängderna 
ligga ganska konstant runt 15.000 f/d fram till 
2040. Det pågår samtidigt kontinuerligt åtgärder 
i trafikmiljön för att förbättra framkomlighet och 
säkerhet mm. Just nu (april 2015) anläggs bl.a. nya 
trafikljus i korsningen Hjovägen - Henriksbergs-
gatan. Samtidigt justeras korsningen Hjovägen - 
Bangårdsgatan där nya smartare trafikljus ersätter 
de gamla. Gång- och cykelvägnätet längs Hjovägen 
uppdateras också kontinuerligt. 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga B)
är luftföroreningshalterna i Skövde idag relativt 
låga och miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 
partiklar kommer klaras med stor marginal även i 
framtiden. Även miljökvalitetsmålen kommer att 
underskridas. Ny teknik och nya drivmedel mm 
bidrar även positivt till den utvecklingen. 

Bullernivåerna längs Hjovägen är stundtals ganska 
höga, dock är de lägre än Naturvårdsverkets rikt-
linjer i befintlig miljö (65 dBA ekvivalent ljudnivå) 
och då väghållaren (kommunen) föreslås vidta 
åtgärder. En relativt konstant framtida trafikmängd 
(ca 15.000 f/d), de framtida planerade åtgärder i 
trafikmiljön som reducerar hastigheten på trafiken 
och ny teknik med tystare fordon bidrar till att ljud-
nivån snarare bedöms sjunka än öka i framtiden.

6. Saknar barnperspektivet
Många (ca 60 %) påpekar att Barnkonventionen blir 
lag från år 2020 och att man saknar barnperspektivet 
i samrådsförslaget.

Bemötande och kommentarer:

I planeringen ingår att utgå ifrån många perspektiv 
samtidigt. Sektor samhällsbyggnad utgår alltid i 
all planering från barnperspektivet. Till vår hjälp 
finns bl.a. en checklista att tillgå.

Under rubriken KONSEKVENSER (sidan 54ff) i 
planprogrammet beskrivs kortfattat konsekven-
serna av förslaget ur ett flertal perspektiv, bl.a. 
barnperspektivet. 
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Portalen inte medger den byggnation som planpro-
grammet föreslår.

Bemötande och kommentarer:

Det är riktigt att planprogrammets förslag inte 
ryms inom de bestämmelser som anges i gällande 
detaljplan för Ringaren 6 mm. Detta gäller även för 
det absoluta flertalet av de kvarter som berörs av 
planprogrammet. Vad de gällande detaljplanerna 
rymmer för bebyggelse och användning redovisas 
översiktligt i planprogrammet på sidan 48.

De allra flesta av de gällande detaljplanerna inom 
programområdet är gamla och genomförandeti-
den för dessa har gått ut. Avsikten är därför att 
upprätta nya detaljplaner för de kvarter/fastigheter 
som berörs av programförslaget. De nya detaljpla-
nerna ersätter då de gamla. Detta kommer göras 
etappvis allt eftersom stadsdelen omvandlas. 
Planprogrammet kommer då utgöra underlag för 
dessa nya detaljplaner. Detta framgår också av 
planprogrammet på sidan 11.

11. Kommunens egenintresse (markägare/
exploatör – jävsituation?)
I en annan punkt i en gemensam skrivelse anger 
också knappt hälften (ca 40 %) att det föreligger en 
jävssituation då kommunen äger mark i området 
där byggnader föreslås uppföras. Detta menar man 
skulle öppna för att berörda fastighetsägare i vil-
laområdet ska kunna överklaga framtida bygglov.

Bemötande och kommentarer:

Skövde kommun äger utöver gatorna två mindre 
fastigheter (Tegelbruket 6 och 14) som utgör ca 5% 
av den totala kvartersmarken inom programom-
rådet. Via det kommunala bolaget Kreativa Hus 
Skövde AB äger Skövde kommun ytterligare tre 
fastigheter (Mariesjö 4 och 11, samt Tegelbruket 
5) motsvarande ca 30% av kvartersmarken. Krea-
tiva Hus Skövde AB:s verksamhet består av att äga 
och förvalta fastigheter för allmänt främjande av 
näringslivet i Skövde. Skövdebostäder AB äger en 
fastighet (Bostället 23) motsvarande ca 3% av kvar-
tersmarken. Övriga drygt 60 % av kvartersmarken 
inom programområdet är i privat ägo.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen 
planmonopol. Detta innebär att kommunen har 

godsterminalen i Mariesjö att i framtiden hantera 
omlastning av gods mellan väg och järnväg. 

Ett av programmets största syften är att visa Skövde 
kommuns långsiktiga målbild för omvandlingen 
av Mariesjö för allmänheten, fastighetsägare och 
verksamma i området samt de allmänna remiss-
instanserna. Målsättningen med detta är att skapa 
tilltro och trygghet till planerna för omställningen 
av Mariesjö från ett verksamhetsområde till ny 
blandstad. En tydlig målbild ger goda förutsätt-
ningar för att vi därefter gemensamt under om-
vandlingsarbetet kan hitta lösningar på ev. konflik-
ter mellan befintliga verksamheter och föreslagna 
nya stadskvarter i varje etapp/detaljplanearbete. 

9. Höga hus - allmänt
Knappt hälften (ca 40 %) berör frågan om höga hus, 
främst det vid Portalen (se pkt 2) men också mer 
allmänt, sammanfattat nedan.

• Det är OK med höga hus, men de bör ligga längre 
(norrut) från befintlig bebyggelse.

• Höga hus är kostsamma och orsakar mörka, 
dragiga och otrivsamma miljöer.

Bemötande och kommentarer:

De högre husen (landmärken) föreslås huvud-
sakligen ligga i de nya kvarteren en bit norr om 
Mariesjövägen - Kanikegränd och påverkar därmed 
inte villabebyggelsen i någon större omfattning.  
Landmärket vid Portalen flyttas något norrut, se 
pkt 2 under detta avsnitt.

Höga hus kräver särskilda ekonomiska förutsätt-
ningar. Utformningen av höga hus är också viktig 
för att undvika dragvind, kallras och turbulens 
som kan uppstå intill fasaden och vindtunnlar 
som kan skapas längs med kvarteren i gatunivå. 
Utformningen av bottenvåningen är därför särskilt 
viktig. Detta måste studeras i planeringsstadiet 
och kommer att redovisas senast vid detaljplane-
läggningen.

10. Planprogrammet strider mot gällande detalj-
plan för området vid Portalen (Ringaren 6 mm).
Knappt hälften (ca 40%) anger bl.a. i en gemensam 
skrivelse att gällande detaljplan för området framför 
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teren inom programområdet. Fastighetsägaren/
exploatören är ansvarig för detta arbete och måste 
vidta åtgärder (undersökning, mätning, informa-
tion etc) i samband med detta för att försäkra sig 
om att grannfastigheterna inte skadas vid arbetet. 
Byggtrafik kommer naturligtvis förekomma men 
målsättningen i alla exploateringsområden är att 
hitta vägar för denna som påverkar lokaltrafiken 
och närboende så lite som möjligt.

14. Mer grönytor och PARK i stället för parkering 
vid Portalen
Några av skrivelserna (ca 15 %) önskar mer grönt 
vid Portalen, bl.a. av skälen nedan:

• Stort behov/närhet till park för befintlig vil-
labebyggelse finns redan idag – Idag används 
exempelvis parkeringen som lekyta på helgerna.

• Lättare att knyta ihop grönstrukturen och skapa 
en attraktiv plats (stöd i FÖP Centrala Skövde)

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet revideras och föreslår att en ny 
mindre park kan anläggas på delar av parkeringen 
närmast villabebyggelsen. Avsikten är att denna 
även ska kunna nyttjas som närpark för boende i 
villaområdet.

Programförslaget föreslår även efter revideringen 
fler parkmiljöer längs kunskapsstråket. Detta bi-
drar även till att stärka grönstrukturen i området.

15. Övriga synpunkter - Enstaka skrivelser

• Misstolkat de uppsatta målen.

Kommunen har missat det egna målet om att 
skapa en klimatsmart, levande urban miljö och 
gestalta en stadsdel med egen identitet. Beaktat 
den rådande miljödebatten och närheten till 
centrum så bör man inte bygga parkeringshus 
utan främja ett mer bilfritt område.  Även målet 
att bygga ihop staden har misstolkas då villa-
område inte integreras med det nya Mariesjö.

både en rättighet och en skyldighet att bestämma 
hur mark ska användas och bebyggas. De regle-
rade planprocesserna (översiktsplan, detaljplan 
m.fl.) säkerställer att samråd med berörda sker 
samt att planeringen bl.a. görs utifrån de olika 
allmänna intressen som PBL anger. Staten har via 
Länsstyrelsen bl.a. i uppdrag att bevaka att särskilt 
utpekade riksintressen inte påtagligt skadas, att 
miljökvalitetsnormer följs och att bebyggelsen inte 
blir olämplig med avseende på människors hälsa 
och säkerhet mm. Att kommunen planerar den 
egna marken är alltså tillåtet och mycket vanligt. 

En jävssituation kan endast uppstå om ansvarig 
handläggare eller enskilda förtroendevalda be-
slutsfattare gör någon personlig vinning eller 
dylikt av förslaget. 

12. Koppla ihop (integrera) villaområdet bättre 
med omgivningen – exkludera oss inte.
Flera skrivelser (ca 40 %) anser att villaområdet 
direkt söder om programområdet är för dåligt 
integrerat med de kvarter och stråk som planpro-
grammet föreslås omvandlas och ges nytt innehåll.

Bemötande och kommentarer:

Nya kopplingar från Lärkstigen/Djäknevägen till 
Mariesjövägen och Hjovägen föreslås i den syd-
östra delen av programområdet. I övrig föreslås 
inga direkta förändringar i tillgängligheten till/
från villaområdet. En ökad tillgänglighet riskerar 
att öka genomfartstrafiken, vilket flera boende är 
oroliga för. Att begränsa tillgängligheten genom att 
stänga av någon/några tillfarter till villaområdet 
har heller inte bedömts vara nödvändigt.

13. Saknar genomförandeanalys
En knapp 1/4-del anger att de saknar beskrivning 
av konsekvenserna vid genomförandet för pålning, 
buller, damm, byggtrafik, vibrationer etc.

Bemötande och kommentarer:

Detta är inget som man vanligtvis beskriver i ett 
programarbete eller i en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Pålning för högre bebyggelse kommer troligt-
vis att krävas inom flertalet av de utpekade kvar-
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trafikbuller samt risker med farligt godstranspor-
ter på både järnvägen och väg 26. Området bedöms 
inte långsiktigt vara lämpligt för bostäder. Både 
Skövde kommuns översiktsplan (ÖP2025) från 2012 
och planprogrammet för Mariesjö föreslår bl.a. 
därför att området i stället omvandlas till nytt verk-
samhetsområde. Representanter för sektor sam-
hällsbyggnads mark- och exploateringsenhet har 
vid ett flertal tillfällen de senaste åren uppvaktat 
fastighetsägarna och förklarat situationen och pla-
nerna samt erbjudit sig att köpa in fastigheterna.

• Följa det Boendestrategiska programmet.

Mål om en god boendemiljö från kommunens 
Boendestrategisk program ska beaktas även för 
befintliga bostäder. Där anges bl.a. att Skövdes 
boendemiljöer ska vara trygga, säkra, tillgäng-
liga och stimulerande. De ska ha god tillgång 
till grönska, vara jämlika och hälsofrämjande. 
Aspekter som berör barn- och folkhälsoperspek-
tivet ska särskilt beaktas mm.

Bemötande och kommentarer:

Det Boendestrategiska programmet syftar till att 
skapa förutsättningar för att alla kommuninne-
vånare ska kunna bo i attraktiva boendemiljöer 
och att Skövde ska kunna växa med nya bostäder 
i enlighet med målet i Vision 2025 om att Skövde 
ska ha 60.000 invånare år 2025. Nya invånare 
förutsätter nya bostäder, utökad service och fler 
arbetsplatser.  Attraktivt boende är bl.a. närhet till 
service och arbetsplatser. I Mariesjö finns möjlig-
het att både skapa centrala bostäder med närhet till 
service och att utveckla två av Skövdes viktigaste 
arbets- och mötesplatser - högskolan i Skövde och 
Science Park Skövde. Det boendestrategiska pro-
grammet anger också att man ska utnyttja befintlig 
infrastruktur och eftersträva en god variation av 
boendestorlekar och upplåtelseformer inom våra 
olika stadsdelar, vilket planprogrammet för Ma-
riesjö tagit fasta på.
För att bl.a. möta befintlig villabebyggelse på ett 
bättre sätt revideras planprogrammet så att en ny 
mindre park kan anläggas på delar av parkeringen 
närmast villabebyggelsen. Tillsammans med att 
Kanikegränd föreslås kantas av träd på dess norra/
västra sida innebär detta en mjukare övergång 
mellan kunskapsstråket och den befintliga vil-
labebyggelsen.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet bygger huvudsakligen på två 
olika strukturer (Kunskapsstråk och Kvartersstad) 
som medger flexibelt innehåll och ger plats för 
alla typer av trafikslag. Behovet av parkering för 
alla de bostäder, kontor etc som planprogram-
met redovisar utgår från den parkeringsnorm 
som gäller idag (se planprogrammet, sidan 47).                       
Sannolikt kommer parkeringsnormen i framtiden 
revideras nedåt, d.v.s. att kravet minskar. Fördelen 
med parkeringshus är att de erbjuder väderskydd, 
säkerhet och är ett yteffektivt nyttjande av marken. 
Motsvarande bilplatser i öppna markparkeringar 
kräver stora ytor som i sig innebär längre avstånd 
till målpunkterna och en utglesning av bebyggel-
sen (d.v.s lågt markutnyttjande, sämre ekonomi 
och mindre upplevelse av stad). Därtill är parke-
ringshusen konverterbara och skulle kunna nytt-
jas/ersättas med andra funktioner om/när behovet 
av bilplatser minskar i framtiden. 

Målet att bygga ihop staden - i planprogrammet 
formulerat som ”koppla samman angränsande 
stadsdelar” - görs framförallt norrut mot Stallsiken 
genom förslaget med en ny stadshuvudgata mel-
lan Hjovägen och Nolhagavägen. Detta ger också 
bättre möjligheter till genare passager från Sköv-
des nordöstra delar till och från Skövde centrum. 
Nya fysiska kopplingar mot centrum är svårare 
att åstadkomma då både Hjovägen och järnvägen 
är svåra barriärer att överbrygga. Kopplingen till 
centrum stärks dock genom att utveckla vitala 
personintensiva arbetsplatser, servicefunktioner 
och besöksmål i Mariesjö vilka bättre hör hemma 
i de centrala delarna av staden än de verksamheter 
som finns idag i Mariesjö.

Mariesjös villaområde föreslås i stort ha kvar be-
fintliga kopplingar till övriga Mariesjö. En större 
integrering genom att exempelvis öppna upp fler 
tillfarter till villaområdet innebär risk för mer 
genomfartstrafik, något som flertalet närboende 
uttryckt oro över.

• Inte tagit hänsyn till boende i Stallsiken Södra.

Bemötande och kommentarer:

Befintliga bostäder längs Hasslumsvägen och 
Karlshultsvägen i Stallsiken Södra är utsatta för 
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förgårdsmark till Kanikegränd. På förgårdsmarken 
föreslås befintliga träd behållas alternativt att det 
planteras nya träd. Infarten till föreslaget parke-
ringshus placeras vid dagens infart till den öppna 
parkeringen. Detta medför att den trafik som har 
Portalen som målpunkt inte dras längre in på Ka-
nikegränd än nödvändigt.
Planprogrammet kompletteras med illustrationer 
och en beskrivning som visar hur detta kan se ut.

Om Kanikegränd nyttjas för genomfartstrafik 
och det uppstår problem med obehörig trafik, för 
höga hastigheter eller dylikt kan det bli aktuellt att 
utforma lokalgatan med fysiska trafikhinder eller 
förbjuda vissa trafikslag. Detta regleras då bäst 
med lokala trafikföreskrifter.

• Trafikbuller kring Kanikegränd. 

Vidta åtgärder så att även befintlig bebyggelse 
klarar förordningen om trafikbuller vid bostads-
byggande (2015:216). Gör en sammanvägd 
bedömning av maximal ljudnivå från väg- och 
järnvägstrafik. Genomför bullerutredning för 
år 2025 och utifrån 1,5 metersnivån. Behåll 
träden längs Kanikegränd så blir gaturummet 
mindre hårt och bullrigt. Sätt exempelvis upp 
transparenta skydd mot järnvägen. 

Bemötande och kommentarer:

Förordningen om trafikbuller (2015:216) gäller 
enbart för ny bebyggelse. En sammanvägning av 
trafikbullret ska endast göras för det ekvivalenta 
trafikbullret. För maximalt trafikbuller gäller att 
man klarar den högsta värdet från väg eller järnvä-
gen. För befintlig bebyggelse finns gränsvärden/re-
kommendationer om möjligheten att söka bidrag 
för bullerreducerande åtgärder från väghållaren 
om den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dBA. 
För maximal trafikbuller finns inga gränsvärden 
gentemot befintlig bebyggelse. 

Bullerutredningen har gjorts utifrån den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik med program-
met SoundPLAN, vilket är en av de program-
modeller som rekommenderas av trafikverk, 
myndigheter m.fl. Mäthöjden 2.0 meter över 
marken är enligt bullerkonsulten den vanligaste. 
Då trafikbuller från järnvägen är den klart domine-
rande bullerkällan gentemot villabebyggelsen vid 
Kanikegränd så har skillnaden i biltrafik mellan år 
2025 och år 2040 (ca 5%) endast marginell betydelse 

• Mötesplats vid Portalen. 

Samrådsförslaget strider mot de riktlinjer för 
mötesplatser som anges i fördjupningen av över-
siktsplanen för centrala Skövde (FÖP Centrala 
Skövde). Denna anger generella riktlinjer om 
att exempelvis utveckla befintliga mötesplatser 
framför att skapa nya, att skapa fler lekmöjlighe-
ter och behovet av att ta fram gestaltningspro-
gram för det offentliga rummet. Specifikt för 
närområdet vid Gothia Science Park (numera 
Science Park Skövde) anges att särskilt närom-
rådet vid Portalen borde få en mer välkomnande 
gestaltning med entréplatser som symboliserar 
innehållet i byggnaderna bättre.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet tar fasta på de riktlinjer om 
mötesplatser som anges i FÖP Centrala Skövde. 
Platsen framför Portalen, som idag består av ett 
något upphöjd entrérum närmast byggnaden men 
i övrigt mest av parkeringsplatser, är ett tydligt ex-
empel på detta. Planprogrammet önskar utveckla 
platsen vid Portalen så att denna är mer omsluten, 
markerad, välkomnande och intressant att vistas 
vid. Detta görs genom att nya byggnader avgränsar 
rummet och medger plats för nya verksamheter 
som gör platsen mer befolkad och intressant. 
Ett högre landmärke föreslås markera platsen.            
Efter samrådsperioden har programhandlingarna 
justerats bl.a. så att platsen vid Portalen även 
innehåller en park placerad mot den befintliga 
villabebyggelsen.  

Planprogrammet föreslår att ett gestaltningspro-
gram ska tas fram för bl.a. de offentliga rummen 
(gator, torg och parker), se planprogrammet sid 52.

• Kanikegränd. 

Utforma lokalgatan Kanikegränd likt program-
mets förslag för Mariesjövägen med förgårds-
mark om 5-7 meter. Förlägg inte infarten till 
parkeringen till Portalen längre österut än idag. 
Genomför åtgärder som minskar genomfarts-
trafiken på Kanikegränd.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet föreslås justeras så att ny bebyg-
gelse vid Portalen placeras med 5-7 meters grön 
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• Lokalbehovet för Science Park Skövde (SPS) & 
Högskolan i Skövde (HIS)?

Planprogrammet redovisar inte hur stort det 
framtida behovet av lokaler för SPS och HIS 
bedöms vara. Tillskottet om ny lokalyta på 
55.000 - 85.000 m2  är uppemot fyra gånger större 
än dagens ca 20.000 m2 lokalyta. Vi ifrågasätter 
därför behovet av att bygga kontorsytor i den 
omfattning som föreslås i programmet.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet medger en hög exploatering av 
nya kontors-/utbildningsytor inom kunskapsstrå-
ket och bostäder, service mm inom kvartersstaden.

Med den nyligen uppförda Pergolan (2019) finns 
idag närmare 30 000 m2 lokaler för SPS och HIS. 
Beträffande behovet för SPS och HIS så anges 
i samrådsförslaget till planprogrammet att SPS 
målsättning är att antalet anställda ska öka från 
dagens 1000 till 1600 år 2030 (sid 13). SPS har efter 
samrådet förtydligat att de ser ett behov av ca 1.500 
m2 kontorslokaler årligen, vilket innebär ca 15.000 
m2 till år 2030. HIS, som idag (2019) har drygt 500 
anställda och ca 9.000 studenter har tidigare angivit 
som mål att öka detta med 30% under de närmaste 
tre åren och fördubbla antalet studenter till 2030. 
Det är svårt att direkt omsätta detta i lokalbehov, 
men uppskattningsvis ligger behovet för HIS på 
mellan 5.000 - 10.000 m2 lokalyta till år 2030. Totalt 
för SPS och HIS finns då ett behov av uppemot 
25.000 m2 till år 2030. 

Efter reducering av föreslagna byggnader vid Por-
talen redovisas inom programområdet ca 65.000 
m2 för byggnaderna längs kunskapsstråket. Av 
dessa står höghuset/landmärket vid Portalen 
ensamt för ca 20.000 m2. Önskemål har också 
framkommit från HIS, SPS och Studentkåren (se 
yttrande sidan 25-29) om mer studentboende inom 
Kunskapsstråket. En möjlighet som vi ser är att 
bl.a. inrymma dessa studentbostäder i delar av 
höghuset/landmärket. Om studentlägenheterna 
utgör halva ytan av höghuset så sjunker den totala 
byggnadsvolymen för kontor-/utbildning längs 
kunskapsstråket till ca 55.000 m2. Det är fortfa-
rande dubbelt upp mot vad man ser som behov 
idag till år 2030. 

En slutsats utifrån ovan beskrivning är att HIS och 
SNS har expansionsmöjligheter inom programom-
rådet som kan sträcka sig längre bort än till 2030.

för den sammanvägda ekvivalenta bullernivån från 
de två bullerkällorna. Trafikbullerutredningen 
bedöms vara tillräcklig i programsammanhang. 
Länsstyrelsen som bl.a. har att bevaka trafikbuller 
(hälsofrågor) i detaljplaner och planprogram har 
heller inte haft några synpunkter på val av modell 
eller höjdredovisning. 
Vid framtida detaljplaneläggning där uppgifter 
kring trafikflöden, husplaceringar och höjder mm 
är mer givna kommer fördjupade analyser över 
trafikbullersituationen troligtvis behövas.

Träden längs Kanikegränd föreslås behållas alter-
nativt nyplanteras. Behov av och förslag till åtgär-
der för att reducera trafikbuller från exempelvis 
järnvägen kan bli aktuellt först vid detaljplanlägg-
ning eller vid ett genomförande av program-/
detaljplaneförslag.

• Politiska målsättningar. 

I planprogrammet beskrivs bl.a. målsättningen 
att öka cykelns konkurrenskraft gentemot bilen. 
Programmet hänvisar även till grön visions mål 
om att skapa upplevelser och mötesplatser etc 
samt att i allmänhet värna den gröna miljön. 
Vidare står att grönska ska användas för att 
försköna, mjuka upp det urbana, sänka bul-
lernivåer och bidra till bättre mikroklimat mm. 
Det parkeringshus m.m. som planeras vid 
Portalen är ett steg bort ifrån dessa målbilder. 
Utforma i stället området vid Portalen till en 
grön mötesplats där såväl studenter, företagare 
och närboende kan mötas. Detta skulle även 
bidra till det gröna stråkets sammanlänkning 
med Boulognerskogen.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet har tagit fasta på synpunkterna 
om att ge plats för mer grönt/park vid Portalen. 
Programmet har därför efter samrådet reviderats 
så att byggrätterna flyttats och reduceras något för 
att istället ge plats för en park mellan den nya plat-
sen framför Portalen och villabebyggelsen i sydöst.

Dagens ca 160 markparkeringar framför Portalen 
måste tillsammans med ett utökat parkeringsbe-
hov för de nya föreslagna byggnaderna lösas i ett 
parkeringshus. Läget för parkeringshuset har dock 
flyttats längre västerut och infart föreslås i höjd 
med dagens infart till befintlig markparkering.
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I det senaste årtiondets byggnation har upplåtelse-
formerna i Skövde bestått av ca 50% hyresrätter, 
20% bostadsrätter och 30% äganderätter (vanligtvis 
villor/markbostäder). Prognosen för framtiden är 
att utfallet bland de olika upplåtelseformerna blir 
något liknande.

• Efterlyser garantier för att ALLT blir genomfört 
innan marken framför Portalen byggs.

Bemötande och kommentarer:

Planprogrammet redovisar en trolig etappindel-
ning inom programområdet (sid 53). Där ligger 
byggnationen vid Portalen som etapp 5 av de re-
dovisade 7 större etapperna.

• P-huset vid Portalen klarar inte gällande parke-
ringsnorm för nya kontorsytor.

Bemötande och kommentarer:

De nya byggnaderna som föreslås runt Portalen 
har reducerats något i volym. Samtidigt har par-
keringshuset flyttats västerut och givits en annan 
utbredning. Ett parkeringshus i fyra våningar + 
källare bedöms rymma ca 340 bilplatser, vilket 
om innehållet i höghuset är 50% studentboende 
och 50% kontor bedöms kunna uppnå redovisat 
parkeringsbehov. Omvandlingen av området vid 
Portalen bedöms troligen ligga tidigast mellan 
åren 2025 - 2030 (etapp 5, se föregående fråga). 
Noggrannare studier kring parkeringsbehovet 
görs vid framtida detaljplaneskede när storlek 
och användning av de olika byggnaderna är mer 
klarlagt och då mot då gällande parkeringsnorm. 

• Det är dåliga markförhållanden vid höghuset. 
Det kommer krävas pålningsarbeten.

Bemötande och kommentarer:

Synpunkten noteras. 

Inför detaljplaneläggningen och byggandet av 
Portalen gjordes 1999 en geoteknisk undersökning 
av markförhållandena. Undersökningen rekom-
menderade att byggnaden grundlades på pålar. 
Pålstoppet beräknades ligga på nivå +100 meter 
till +102 meter, d.v.s. på ca 30 meters djup.

Det illustrerade förslaget ska dock ses som en 
highest (worst) case scenario, ett högt mål som 
kanske inte riktigt kommer uppnås men som be-
döms vara möjlig. Det är också detta scenario som 
planprogrammet beskriver konsekvenserna (tra-
fikflöden, p-behov etc) för. Blir det verkliga utfallet 
att det byggs mindre lokaler för HIS och SNS än de 
redovisade så blir också konsekvenserna mindre.

• Bostadsmarknad mm.

Hur ser framtidsprognosen ut för att bygga en ny 
stadsdel? Vem ska bo där? Behöver Skövde växa 
mer? Påverkas inte Skövde av pågående avmatt-
ning? Bygg inte fler lägenheter – bygg villor! 

Bemötande och kommentarer:

Sektor samhällsbyggnad jobbar långsiktigt och 
strategisk för att försöka uppfylla de politiska mål 
som finns fastlagda för utvecklingen av Skövde. 
När det gäller befolkningsökning så finns mål 
kopplat till kommunens övergripande måldoku-
ment Vision Skövde 2025 om att Skövde ska ha en 
befolkning om 60.000 invånare år 2025. Vid års-
skiftet 2019/2020 var vi lite drygt 56.000 invånare 
och målet om 60.000 år 2025 bedöms vara inom 
räckhåll. För att möta en befolkningsutveckling 
som de senaste 5 åren legat på i snitt ca 650 per-
soner / år så behöver vi bygga nya bostäder. Under 
samma 5-årsperiod har det också byggts i snitt ca 
440 nya bostäder per år. Resultatet för det senaste 
året (2019) är att Skövdes befolkning ökade med ca 
630 personer och det byggdes knapp 400 bostäder. 
Befolkningsprognosen för de 10 kommande åren 
ligger på knappt 800 personer / år och för att möta 
detta bedöms det behövas ca 400 nya bostäder / år. 
Omvandlingen av Mariesjö är en mycket viktig del 
för att klara det behovet.

Inom programområdet för Mariesjö (väster om 
Bangårdsgatan), som beräknas kunna vara utbyggt 
till år 2030, ryms det mellan 1.000 och 1.400 bostä-
der i form av lägenheter, d.v.s. mellan 25-35% av det 
totala behovet av bostäder i Skövde under samma 
period. Resten av behovet beräknas fyllas inom 
andra delar av Skövde, där exempel på några andra 
större omvandlingsområden är Skövde centrum 
(lägenheter), Norrmalm (lägenheter), Trädgårds-
staden (markbostäder och lägenheter) och Stöpen 
(markbostäder). 
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ler de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning (PBL 
2 kap 2 §)”. 

Vid all planläggning görs avvägningar mellan 
olika allmänna och enskilda intressen. I detta fall 
bedöms det vara ett stort allmänt intresse och god 
hushållning med mark att Skövde kan utveckla/
omvandla ett centralt lågutnyttjat industriområde 
till en ny stadsdel med många nya bostäder, utö-
kad service och utvecklingsmöjligheter för två av 
Skövdes viktigaste aktörer - Science Park Skövde 
och högskolan i Skövde. 

Programförslaget föreslås justeras runt Portalen 
så att den högsta bebyggelsen flyttas något norrut 
och att en park anläggs mellan de nya byggnaderna 
och villabebyggelsen i sydöst, se också bemötande 
på pkt 2, sidan 31.

Planprogrammets inriktning överensstämmer 
med vad fördjupningen av översiktsplanen för 
Skövde stad anger för utvecklingen av Mariesjö. 
Sektor samhällsbyggnad bedömer att man gjort 
en lämplig avvägningar  mellan olika intressen.

Beträffande trafikfrågorna se bemötande under 
rubriken pkt 5 på sidan 33. 

• Mountainbikeleder i Stallsiken Södra

Önskemål om att de mountainbikeleder som 
finns inom norra delen av utvecklingsområdet 
ska bevaras vid omvandlingen.

Bemötande och kommentarer:

De norra delarna av programarbetets utvecklings-
område - Stallsiken Södra - föreslås omvandlas till 
nytt verksamhetsområde (storskalig handel mm). 
En ny stadshuvudgata föreslås dras från Nolhaga-
vägen söderut genom program-/utvecklingsområ-
det till Hjovägen för att bl.a. koppla samman Sköv-
des nordöstra delar med Skövde centrum. Stöd för 
nytt verksamhetsområde i Stallsiken Södra finns 
även i Skövde kommuns översiktsplan (ÖP2025). 
Parallellt med programarbetet pågår också detalj-
planeläggning av Stallsiken Södra med ovan inrikt-
ning. Möjligheter att inrymma mountainbikeleder 
i det nya verksamhetsområdet är starkt begränsat. 

Det kommer krävas nya, fördjupade geotekniska 
studier kring markförhållandena senast vid detalj-
planeskedet för att studera lämpligheten och kon-
sekvenserna av att bygga ett höghus vid Portalen.

• Höghuset kommer ligga inom strandskyddet 
för dammarna på Mariesjö Gård. Det kommer 
krävas särskild dispens för byggnationen vilket 
vi kommer motsätta oss.

Bemötande och kommentarer:

Strandskyddet för dammarna på Mariesjö Gård 
sträcker sig idag endast fram till befintlig fastig-
hetsgräns. Utanför fastighetsgränsen, inom detalj-
planlagd mark, finns inget strandskydd.

När/om ny detaljplan tas fram i anslutning till dam-
marna inträder det generella strandskyddet om 100 
meter från dessa (enligt 10 a § lag (1998:811) om 
införande av miljöbalken). Avsikten är att i dessa 
nya detaljplaner beskriva förutsättningarna för 
strandskyddet och ange särskilda skäl enligt mil-
jöbalken 7 kap. 18c för att åter upphäva skyddet. 
Se även Länsstyrelsens yttrande sidan 8.

• Hänvisningar till miljöbalken (MB) och plan- 
och bygglagen (PBL).

De fyra byggnaderna vid Portalen är inte en 
lämplig markanvändning och stämmer inte 
med att kommunen ska främja ”en ända-
målsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder (PBL 2 kap. 3 § 1 pkt). 

Inte heller stämmer det överens med PBL 1 
kap. 1 § som anger att ”bestämmelserna syftar 
till att, med hänsyn till den enskilda männis-
kans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer”. Skälen som hänvisas till 
är huvudsakligen ökad trafik, ökat trafikbuller 
och sämre trafiksäkerhet på såväl befintliga 
lokalgator som Hjovägen.

Bemötande och kommentarer:

Det står även i PBL att planläggning ”ska syfta till 
att mark- och vattenområden används för det el-
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDS-
MÖTEN DEN 27 MAJ OCH 4 JUNI 2019.

BAKGRUND
Sektor samhällsbyggnad inbjöd per brev och annons 
i SLA in sakägare, remissinstanser och allmänhet 
till öppna samrådsmöten den 27/5 kl. 18:00 i Por-
talen Science Park Skövde samt den 4/6 kl. 18:00 i 
Växthuset, Science Park Skövde.

27 MAJ, PORTALEN, SCIENCE PARK SKÖVDE

NÄRVARANDE
Vid mötet deltog ca 50 personer, varav flertalet var 
närboende.

Från sektor samhällsbyggnad närvarade Ingemar 
Frid (planarkitekt/föredragande), Hanna Asp 
(planarkitekt/minnesanteckningar), Maria Bolin 
(kommunikatör) samt Bo Sandin (mark- och exploa-
teringsingenjör). Därtill deltog kommunalråden 
Katarina Johnsson (M) och Ulrika Johansson (C).

MINNESANTECKNINGAR
Planarkitekt Ingemar Frid hälsade alla välkomna 
och presenterade närvarande tjänstemän och poli-
tiker. Kommunalrådet Katarina Jonsson berättar 
först om varför omvandlingen av Mariesjö är viktig 
för Skövde kommuns utveckling. Därefter beskriver 
Ingemar Frid hur planprocessen fungerar, vad ett 
planprogram är, vilka handlingar som tillhör plan-
programmet, förutsättningarna för programför-
slaget, programförslagets innehåll och utformning 
samt de avvägningar kring allmänna och enskilda 
intressen som gjorts i programarbetet mm. 

Frågor och synpunkter som uppstod sammanfat-
tas nedan under några samlande rubriker. Sektor 
samhällsbyggnads/kommunalrådens svar redovisas 
i kursiv indragen text. 

Allmänt om planprogrammet
Varför vill ni bygga så tätt? Tror ni att alla vill ha det?

Mycket forskning visar på att attraktivitet bl.a. 
skapas av närhet till service, arbete och andra 
boende. (Katarina Jonsson).

Har ni bara tittat på omvandling av rena industri-
områden som inspiration?

Nej, vi har fler referenser.

Har ni tänkt köpa in Mariesjö gård? Ni säger att 
området är en viktig del i det gröna stråket ni vill 
skapa, men det är ju stängsel runt fastigheten.

Om vi erbjuds köpa Mariesjö Gård så kan det tro-
ligtvis vara aktuellt. Men Mariesjö Gård är viktig 
i sin egenskap av befintligt större grönt område 
längs det grönstråk som föreslås. Den är viktig 
för upplevelsen av det gröna och den biologiska 
mångfalden mm.

Fr.o.m. år 2020 gäller barnkonventionen, har ni 
gjort någon barnanalys?

Ja, vi har studerat trygghet, närhet till grönom-
rådet och gc-vägar mm. Det framgår av planpro-
grammet.

Behövs verkligen fler kontor?
Ja, om vi vill att Skövde och Science Park Skövde 
ska kunna utvecklas (Katarina Jonsson).

Ska det byggas ännu mer? Vi har redan problem med 
de byggnader som anlagts. Bygg i centrum och gör 
sånt som håller ungdomarna kvar istället.
Vi har en stor fördel i Skövde, jämfört med andra 
Städer, att ha tillgång till en central stadsdel där vi 
kan utveckla både Science Park Skövde, högskolan 
och skapa plats för mer bostäder (Katarina Jonsson).

Parkeringshuset/höghuset vid science park
Vad hände med synpunkterna som vi lämnade på 
mötet i november (Öppet Husutställning)? Den höga 
skyskrapan har kommit till efter detta fast vi redan 
då lämnade synpunkter bl.a. på risk för skuggning. 
Vad är tanken med det höga huset?

Efter Öppet Husutställningen utvecklades den 
strukturbild som då presenterades. Okidoki 
Arkitekter anlitades och förde fram idén om att 
utveckla ett Kunskapsstråk för att förstärka skill-
naden mellan Science Park Skövde/högskolan och 
de föreslagna nya bostadkvarter österut. Höghu-
set ska fungera som ett landmärke och markera 
den viktiga platsen längs Kunskapsstråket. Upp-
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draget har hela tiden bestått i att hitta plats för 
högre byggnader.

Vi kommer få en betongvägg som granne med våra 
bostäder?

Höghuset är viktigt för Skövde, högskolan och 
Science Park Skövde (Katarina Jonsson). Gestalt-
ningen av både parkeringshus och höghuset 
kommer bli en viktig uppgift. Detta kommer 
utvecklas vid framtida detaljplanläggning då ni 
ges möjligheter att komma med nya synpunkter.

Varför behövs parkeringshus, det är ju tomt i Mode 
och parkeringsutredningen visar att det inte behövs 
mer parkering i Skövde på länge samt att ni vill att 
man ska åka mer kollektivt.

Vi har räknat med ett framtida något lägre par-
keringsbehov än vad nuvarande parkeringsnorm 
anger. Vi vet idag inte det exakta framtida behovet 
så varken höjder på p-huset eller antal parke-
ringsplatser är fastställt, det görs vid framtida 
detaljplanläggning när alla förutsättningarna är 
mer säkra.

Känns som kommunen gått bakom ryggen på oss, 
vi förstår att Skövde måste växa och att det ska 
göras i Mariesjö, men inte att det ska vara ett par-
keringshus mot villorna. I informationen som gått 
ut står det inte tillräckligt tydligt att det är stora 
förändringar från det förslag vi sett innan (Öppet 
Hus-utställningen i november).

Det var inget färdigt förslag som ställdes ut i 
november, det var endast en möjlighet för allmän-
heten att ta del av hur långt vi kommit i arbetet 
just då. Det är först nu som det finns ett färdigt 
förslag att tycka till om. Vi har inte försökt lura 
er på något sätt. (Katarina Jonsson).

Har arkitekterna från Okidoki ens varit här?
Ja, självklart har de varit här vid ett flertal tillfäl-
len och studerat områdets förutsättningar.

Stämningen nu jämfört med i november är mycket 
mer negativ och det är endast på grund av parke-
rings- och höghuset vid Portalen. Ta till er detta!

Ja, det gör vi absolut, det är därför vi är här idag 
(Ulrika Johansson).

Kan inte skyskrapan flyttas mer norrut? 
Vi ska studera detta ytterligare, men ambitionen 
kvarstår om att skapa en koncentration av bygg-
nader/verksamheter vid Portalen.

Alla här på mötet är för utvecklingen av Mariesjö 
men inte parkerings- och höghuset vid Portalen. 
Kommer ni bry er om våra åsikter?

Ja, vi tar självklart till oss det ni säger och ser om 
vi kan tillmötesgå det (Katarina Jonsson).

Den gamla detaljplanen visar att det var föreslaget 
en byggnad närmare oss men som sedan flyttades 
längre bort från villorna. Det var därför vi köpte 
vår tomt.

Ja, det kanske stämmer och gällande detaljplan 
(från 2008) medger bara byggrätt där Portalen 
nu står.

Trafikfrågor
Om ni bygger ett parkeringshus där ni föreslår vid 
Portalen, blir inte sikten i kurvan dålig och trafik-
situationen för ansträngd där då?

Det är delvis detaljfrågor som kommer studeras 
närmare vid framtida detaljplanläggningen men 
trafikkonsulten har verifierat att alla befintliga 
korsningspunkter, exempelvis Kanikegränd-
Hjovägen kommer att fungera med utökad trafik.

Fler kommer leta parkering på våra bostadsgator.
Avsikten är att så snart som möjligt få in bilar i de 
planerade parkeringshusen utan att leda trafiken 
för långt in på lokalgatorna.

Tidplaner
När fattas beslut om parkeringshus och höghus?

Under hösten (2019) planeras ett reviderat plan-
program godkännas av kommunfullmäktige. 
Planprogrammet fungerar sedan som ett inrikt-
ningsbeslut inför detaljplanläggning. Det är först 
i detaljplanen som byggrätter för ev. parkerings-/
höghus kommer föreslås. Då vet vi mer kring 
förutsättningarna och behov av parkering etc.
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När byggs parkeringshuset? 
Det är inte bestämt idag. Det beror på konjunk-
turer, markägarens önskemål, i vilken takt och 
hur Science Park  Skövde och högskolan önskar 
utvecklas, flytt av verksamheter mm.

Mariesjöterminalen måste väl bort enligt  förslaget, 
när flyttar den?

Ja, för att frigöra de norra kvarteren av planpro-
grammets område  så måste Mariesjötermina-
len läggas ned. Utredningar visar att det finns 
alternativa lokaliseringar men det är ett politiskt 
beslut kring vart och när terminalen ska flyttas. 
Fastigheten är i privat ägo och det finns hyresgäs-
ter med hyrskontrakt som vi måste ta hänsyn till.

Ekonomi
Har kommunen satt en budget för att köpa loss alla 
berörda fastigheter?

Nej, det är svårt i detta tidiga skede att lägga fast 
en budget och inte heller riktigt relevant eftersom 
planprogrammet är en målbild som ska räcka 
långt fram i tiden och det är inte ännu klart vilka 
som önskar vara med och omvandla stadsdelen 
(Katarina Jonsson).

Finns det någon finansiell plan?
Mark- och exploateringskontoret räknar på detta 
kontinuerligt. Kommunen har inte för avsikt att 
köpa in all mark, utan ser gärna att fastighetsä-
garna är med och utvecklar stadsdelen tillsam-
mans med kommunen.

Finns det ekonomi för att bygga om gatorna?
Det finns budgeterat pengar för att bygga om Mör-
kerkorset, ny korsning Hjovägen-Henriksbergs-
gatan och Stallsikenrondellen vilket kommer ge 
bättre kapacitet i närområdet (Katarina Jonsson).

Blir det billigare för butiker att hyra här, det finns 
redan tomma lokaler i centrum?

Ny service och nya butiker är främst tänkt för 
att täcka det lokala behov inom Mariesjö. Det är 
inte avsikten att verksamheter eller butiker från 
Skövde centrum ska flytta hit. Det är svårt svara 
på om/vilka butiker som har råd att flytta hit, vi 
försöker bara skapa goda förutsättningar för att 
det ska vara möjligt.

Jag förstår att du är orolig för att centrum ska 
dö ut, oron för centrumdöd finns i alla Sverige 
städer. Detta är till för att förstärka centrum, inte 
för att utarma det. Med fler som bor och arbetar 
nära centrum ökar möjligheterna för befintliga 
etableringar att finnas kvar (Katarina Jonsson).

Övrigt frågor om innehåll och konsekvenser mm 
av förslaget till planprogram
Blir det hyresrätter eller bostadsrätter?

Det beslutar vi inte i om det här planprogrammet 
eller i detaljplanerna, men vi önskar en blandning 
av båda upplåtelseformerna. (Katarina Jonsson)

Om man bygger högt, måste man påla då? 
Ja, det är troligt, så är det oftast överallt i Skövde.

Är Portalen pålad? 
Nej, men Växthuset (svar från en närvarande).

Vad gör ni med de K-märkta byggnaderna?
De kulturhistoriskt värdefulla byggnader som 
finns inom programområdet avser vi bevara.

Hur mycket skyddsrum byggs i ny bebyggelse?
Det finns sedan flera år tillbaka inte längre några 
krav på att uppföra skyddsrum till ny bebyggelse, 
men MSB (Myndigheten för skydd och beredskap)
har blivit mer restriktiva till att riva befintliga 
skyddsrum.

Skövde växer, när får vi ett nytt reningsverk?
Vi bygger efter behov, det finns en plan för detta 
(Katarina Jonsson).

Ska de utpekade träden bevaras?
Ja, de träd som bedömts vara skyddsvärda i natur-
inventeringen avses bevaras.

Planeringsprocessen mm
Kan man få tillgång till presentationen?

Ja, vi kommer publicera ett urval av presenta-
tionsmaterialet på webben så fort som möjligt.

Varför skickades inte information till alla närbo-
ende i villaområdet?
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Lagkravet är att endast de som direkt gränsar till 
programområdet är sakägare och ska får informa-
tion hemskickade. Det är Lantmäterimyndighe-
ten som tar fram och ansvarar för detta underlag. 
Övriga Skövdebor når vi genom annonser i dags-
pressen och via Facebook mm.

När ska vi senast protestera/lämna synpunkter?
Skriftligt senast 28 juni. Avsikten med samråds-
mötenas tider var att förslaget först skulle vara 
känt och att det efter mötena fanns gott om tid att 
lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Kan vi skicka in en protest tillsammans med andra?
Ni kan absolut gå samman och skicka in gemen-
samma synpunkter på programförslaget.

Varför ska vi ange diarienummer?
För att förenkla administrationen och så att era 
synpunkter med större säkerhet kommer rätt.

Hur får vi återkoppling? 
Kommunen sammanställer och bemöter inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår 
eventuella förändringar i planprogrammet inför 
beslut av Kommunfullmäktige att godkänna plan-
programmet. Avsikten är att planprogram och 
samrådsredogörelse kommer finnas tillgängliga 
på hemsidan inför dessa beslut. 

Går det att protestera mot beslutet att godkänna 
planprogrammet?

Planprogrammet är inte juridisk bindande utan 
beskriver en målbild, en politisk viljeinriktning 
för omvandlingen av Mariesjö. Beslutet att god-
känna programmet går därför inte att överklagas. 
Nästa steg, detaljplanläggningen av de olika 
kvarteren, som ska redovisa byggrätter mm är 
juridiska dokument. Beslutet att anta dem är 
möjligt att överklaga.
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4 JUNI, VÄXTHUSET, SCIENCE PARK SKÖVDE

NÄRVARANDE
Vid mötet deltog ca 15 personer, varav flertalet var 
närboende.

Från sektor samhällsbyggnad närvarade Ingemar 
Frid (planarkitekt/föredragande), Maria Bolin (kom-
munikatör/minnesanteckningar) samt Daniel Lindh 
(enhetschef gata och park). Från sektor medborgare 
och samhällsutveckling närvarade Christian Johans-
son (näringslivsutvecklare). Därtill deltog kommu-
nalråden Ulrika Johansson (C) och Johan Ask (S).

MINNESANTECKNINGAR
Ingemar Frid hälsade alla välkomna och presente-
rade närvarande tjänstemän och politiker. Kommu-
nalrådet Ulrika Johansson berättar först om varför 
omvandlingen av Mariesjö är viktig för Skövde kom-
muns utveckling. Därefter beskriver Ingemar Frid 
hur planprocessen fungerar, vad ett planprogram 
är, vilka handlingar som tillhör planprogrammet, 
förutsättningarna för programförslaget, program-
förslagets innehåll och utformning samt de avväg-
ningar kring allmänna och enskilda intressen som 
gjorts i programarbetet mm. 

Frågor och synpunkter som uppstod sammanfattas 
nedan under några samlande rubriker. Sektor sam-
hällsbyggnads svar redovisas i kursiv indragen text.

 

Allmänt om planprogrammet
Er referensbild med omvandling av ett industri-
område från Göteborg gränsar ju inte till ett villa-
område.

Nej, det stämmer, men till storlek, innehåll, kvar-
terstruktur mm så är området bra som referens 
för omvandlingen av Mariesjö.

Finns det referensexempel från andra ställen, där 
befintliga bostadsområden gränsar till nya stora 
exploateringsområden av denna typ?

Exempelvis i Varberg. Ett centrumnära verk-
samhets-/hamnområde som ska omvandlas till 
stadskvarter med blandat innehåll.

Vällingby är ett bra (äldre) exempel på att man 
kan blanda bostäder, arbetsplatser och service 
(Johan Ask)

Du inledde med att säga att Mariesjö inte ska vara 
så tyst som idag, utan kunna leva dygnet runt - 
”24/7”. Är det bara på parkeringsytan det går att 
bygga höghus, hur har ni dragit den slutsatsen?

Det är inte bara där det går att bygga höghus, 
men det är där det bedöms vara mest lämpligt 
för att förstärka och markera platsen framför 
Portalen och det Kunskapsstråk vi önskar skapa. 
En intressant,upplevelserik och intensiv plats 
för möten.

Idag omvandlar vi ju kontorsfastigheter till bostä-
der på andra platser i Skövde. Hur har man kom-
mit fram till att vi behöver fler kontor på just den-
na plats?

Science Park Skövde och högskolan önskar fort-
sätta expandera och behöver mer lokaler. 

Den gröna pilen som redovisas längs med järnvä-
gen för att knyta ihop grönstråken går nu över Ma-
riesjö Gård. Denna är ju privat?

Ja, det stämmer. Det är önskvärt men inte alltid 
helt nödvändigt att grönstråken är tillgängliga 
för allmänheten. Grönstråkens funktionen för 
transport av biologisk mångfald och vatten mm 
är viktig oavsett vem som äger marken. Mariesjö 
Gård tillför ju även upplevelsen av grönt område 
när man rör sig längs med området. 

Parkeringshuset/höghuset vid Science Park
Angående FÖP:en, vad symboliserar den orangea 
pricken - en mötesplats? Vi frågade i höstas (vid 
Öppet-Husutställningen) vad planerna var för plat-
sen framför Portalen men fick som svar att nej, det 
kommer inte hända något där. Vill ha förklaring 
till varför det stod att det inte kom in synpunkter 
från sakägare vid det tillfället.

Jag var på Öppet-Husutställningen i november. Då 
sa ni att nej, det kommer inte byggas något på par-
keringen. Det känns som att vi tipsade er att bygga 
parkering på platsen genom att vi frågade om det 
skulle byggas något på parkeringen då.

Vad har hänt under de 6 månader som gått sedan 
i november? Varför skedde det en förändring från 
Öppet-Husutställningen? Man blir ju misstänksam 
att ni dolde detta medvetet.

Platsen/parkeringen, den orangea pricken, var 
inte studerad vid tillfället för Öppet-Husutställ-
ningen, så det stämmer att ingen lämnade några 
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synpunkter på det då. Efter Öppet Husutställ-
ningen utvecklades den strukturbild som  pre-
senterades där. Okidoki Arkitekter anlitades och 
förde fram idén om att utveckla ett Kunskapsstråk 
för att förstärka skillnaden mellan Science Park 
Skövde/högskolan och de föreslagna nya bostad-
kvarter österut. Höghuset ska fungera som ett 
landmärke och markera den viktiga platsen längs 
Kunskapsstråket. 

Öppet-Husutställningen hade till syfte att visa hur 
långt vi hade kommit i planeringen vid den tid-
punkten. Utställningen syftade inte till att berätta 
exakt hur det skulle bli - det fanns inget färdigt 
förslag färdigt då. Avsikten var inte att mörklägga 
något. Förslaget har kontinuerligt utvecklats, 
både innan och efter Öppet-Husutställningen 
fram till detta samrådsförslag.

Syftet med både Öppet-Husutställningen och 
detta samråd är att lyssna in era kollektiva erfa-
renheter och kunskaper för att förbättra förslaget. 
Detta är inga stentavlor vi ristat in framtiden i, 
det kommer säkerligen ske förändringar efter de 
yttranden som kommer in. Jag blir bekymrad om 
du tror att vi mörklagt något (Johan Ask).

Men gör en fantastisk park här istället med cykel-
vägar genom området! Mer parkeringsplatser 
kommer inte behövas, P-huset i Mode står ju tomt.

Erfarenheter visar att det tar normalt mellan 6 
mån till ett år tills bilisterna ställt om vanor och 
ett nytt parkeringshus får ett normalt flöde. Man 
är van vid sina rutiner, beteenden är svåra att 
ändra snabbt (Johan Ask).

Jag tycker det är positivt att Mariesjö omvandlas. 
Mina stora bekymmer är Kanikegränd och bygg-
nationen på parkeringsplatsen. Landmärken ver-
kar vara en profilfråga för kommunen. Vad finns 
det för referenser där? Gör ett lägre och snyggare 
landmärke! Studentskrapan finns redan som land-
märke.

Landmärket avser markera stadsdelen Mariesjö, 
de högteknologiska verksamheterna kring Por-
talen och det framtida Kunskapsstråket. Därtill 
utgöra ett orienteringsmärke i största allmänhet. 
Man brukar nyttja landmärken för att markera 
en viktig plats eller funktion och i detta fall är 
uppfyller landmärket båda kriterierna.

Vi partier kommer också ha åsikter kring försla-
get, exempelvis kring landmärket (Johan Ask)

Det lilla huset vid Mariesjö Gård, det närmast Por-
talen. Hur kommer landmärket/höghuset påverka 
det under vinterhalvåret?

Landmärket ligger söder om Mariesjö Gård, men 
på ett ganska långt avstånd till bostadshuset. Sol/
skuggstudier görs i detaljplaneskedet när place-
ring, utbredning och höjder mm på landmärket 
är mer givna.  

Finns det någon alternativ plats för höghuset?
Platsen framför Portalen är viktig att markera. 
Förslaget visar på en koncentration av nya bygg-
nader (verksamheter) vid Portalen i syfte att skapa 
en mer intensiv och intressant mötesplats.

Hur höga är de övriga husen (exkl. höghuset) som 
föreslås vid Portalen?

Parkeringshuset och övriga kontorsbyggnader vid 
Portalen föreslås vara runt 4-5 våningar.

Trafikfrågor
Hur kommer trafiken att bli? Det är ju redan omöj-
ligt att ta sig fram som det är idag. Det är bäst att 
sätta igång med det redan nu. Ni borde bygga en 
tunnel under hela området.

Trafiken är en stor fråga för planprogrammet. Vi 
kommer ta upp det senare under dragningen när 
vi gå igenom planförslaget.

Hjovägen, matarvägen (Bangårdsgatan), samt an-
tal lokalgator; vore det inte bättre ur ett bullerper-
spektiv att anlägga en ny lokalgata mellan området 
som ligger här och parkeringshuset? Och använda 
lokalgatorna till cykel osv. Hur tänker man med 
den lilla vägen, som är cykelvägen här utanför?

Avsikten är att man ska fånga upp bilburna besö-
kare till verksamheterna längs Kunskapsstråket 
så fort som möjligt från Hjovägen och leda dem 
till de planerade parkeringshusen. 
Trafikbullerproblem beror inte främst på den nya 
bebyggelsen som planprogrammet föreslår. Högt 
trafikbuller kommer redan idag huvudsakligen 
från Hjovägen, järnvägen och Östra leden. 

Klockargränd(vägen). Det är ett helvete att bo där. 
Det har blivit värre och värre med åren. Besökare 
till Portalen och högskolan sneddar igenom vårt 
område.

Då kan det kanske behövas en trafikreglering där.
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har tagit hjälp av trafikkonsult som gjort denna 
bedömning.

Många parkerar redan nu på våra gator, de kom-
mer inte parkera i parkeringshuset. Ni måste hitta 
en lösning för detta. 
Parkeringsutredningen från RSD (framtagen för 
Skövde centrum) visar ju att vi klarar oss med be-
fintliga parkeringsplatser i centrala Skövde fram 
till år 2030.

Det var en bedömning för Skövde centrum/stad-
kärna inte för Mariesjö. Parkeringsnormen ska 
ses över  i framtiden. Den är lite för grov i sin 
uppdelning som den är just nu.

Tidplaner
Vad är tidplanen för flytt av bussterminalen (No-
bina) och Mariesjöterminalen?

Ca 5–6 år för båda.

Ekonomi
En fråga till kommunalråden; hur stor budget har 
ni lagt för det här området, det är ändå ett område 
i närtid.

Det är ju inte kommunen själva som ska bygga 
husen. Beträffande infrastruktur, d.v.s. gator, 
ledningar osv, så finns det endast översiktliga 
kalkyler. Vi är fortfarande i ett tidigt planskede.  
Dessa kommer fördjupas i senare skeden (Ulrika 
Johansson).

Men med tanke på det så måste väl politiken ändå 
ha en plan för kommande investeringar?

Det kostar naturligtvis alltid att växa men just i 
Mariesjö, där vi har mycket befintlig infrastruktur 
som vi kan bygga vidare på, är det mycket effektivt 
använda pengar. Det arbetas på en grov kalkyl 
från mark och exploateringsenhetens sida.

Det beror på konjunkturer osv, men det är ett 
tillväxtområde för Skövde, som är viktigt för oss 
att satsa på för att växa som kommun (Ulrika 
Johansson).

Det dyraste vi kan göra är att inte växa.  Vår utma-
ning är bl.a. att locka till oss människor i arbetsför 
ålder för att kunna klara våra demografiska utma-
ningar. Skulle man göra en affärsmässig bedöm-
ning av detta är det en vinstaffär. (Johan Ask)

Hur jobbar ni med att minska genomfartstrafiken 
på Hjovägen? 

Det är ganska lite trafik om är ren genomfarts-
trafik, mellan exempelvis Skara - Tibro/Hjo. Det 
är centrala Skövde som oftast är målet/noden dit 
alla ska. Trafikverket har flera åtgärder planerade 
på 26:an som kommer avlasta övriga större gator 
inom Skövde, exempelvis Hjovägen. 

Man ska få folk att stanna kvar här också. Vilka 
åtgärder har ni gjort för att ta hänsyn till kring-
liggande bostäder. Ni vill ju ta ett helhetsgrepp. 
Enligt utredningen är det rött (=bullrigt) på min 
fastighet. Då behöver man antingen minska lokal-
gatans buller eller buller från järnvägen. 

Merparten av trafiken hamnar inte på lokalga-
torna, det visar våra utredningar. Trafikbullret 
på lokalgatorna är långt under riktvärdena. Vi 
har redan en del bullerproblem på Hjovägen 
och järnvägen, som det nog behöver vidta åtgär-
der för. Men bullret på Hjovägen ökar inte med 
utbyggnationen av Mariesjö. Det bedöms vara i 
stort samma trafikmängder idag som i framtiden 
på Hjovägen. Det krävs ganska stora förändring i 
trafikflödet för att det ska påverka bullernivåerna. 

Det är redan kaos idag vid  Portalen när alla slutar 
för dagen.

Men det beror främst på att trafiken längs Hjovä-
gen inte fungerar så bra. När vi får till en ljusreg-
lerad korsning vid Henriksbergsgatan så kommer 
det även att avhjälpa situationen vid infarten till 
Kanikegränd.

Borde finnas möjligheter att sätta upp snygga bul-
lerplank mot Hjovägen. När tänker ni göra det? 
Det skulle förbättra situationen för oss som bor 
här. En enkel åtgärd. 

Vi utgår ifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för 
trafikbuller gentemot befintliga bostäder när vi 
bedömer om det krävs några åtgärder. Passerar 
vi dessa riktlinjer måste vi försöka åtgärda detta 
på något sätt (Daniel Lindh).

Du nämnde 60-procentig trafikökning på Kanike-
gränd. Räcker det? Det stämde inte sist när ni gjor-
de bedömningar.

Det gäller sträckan fram till P-huset vid Portalen. 
Det omöjligt att veta exakt vilken ökning, men vi 
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Övriga frågor om innehåll och konsekvenser av 
förslaget till planprogram
Kommer det vara bli några grönområden här, eller 
bara massa hus?

Norr om programområdet, där Mariesjötermina-
len ligger idag, planeras på längre sikt ett stort 
sammanhängande grönområde/park för hela 
stadsdelen Mariesjö-Stallsiken. Därtill planeras 
ett flertal mindre parker (500-1000m2) inom 
kvartersstaden.

Bilprovningen drar mycket trafik. Kommer den 
flyttas?

Ja, det är en förutsättning för att genomföra pro-
gramförslaget. Det pågår redan förhandlingar om 
att flytta den. Det är många fler förändringar och 
flytt av befintliga verksamheter som måste lösas.

Planeringsprocessen mm

När det har kommit så långt som till en detaljplan så 
kan man väl inte lämna synpunkter på en byggnads 
placering, utan bara detaljer kring hur hög den ska 
vara osv? Det är väl bara nu i programsamrådet som 
vi kan påverka ATT det blir ett höghus precis just 
på den platsen.

Man kan lämna synpunkter på allting även i 
detaljplaneskedet, inte bara nu. Men det är bra 
att framföra synpunkterna tidigt i planprocessen 
när det finns större möjligheter för oss att väga 
dessa mot andra enskilda och allmänna intressen.

Blir det godkänt i planprocessen med alla bygglov 
osv?

Nej, bygglov för nya byggnader och ändrad 
användning/innehåll enligt programförslaget kan 
ges först efter att det finns nya detaljplaner för de 
olika kvarteren.

Om vi motsätter oss placeringen av en ny byggnad 
först i detaljplaneskedet så det för sent, eller? 
Vi borde väl därför lägga allt krut i detta program-
skedet? 

Ni kan lämna synpunkter både nu och senare i 
detaljplaneskedena. Men ju tidigare desto bättre.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Nedan redovisas de större förändringar planpro-
grammet och bilagor som föranletts av inkomna 
synpunkter under samrådet:

PLANPROGRAMMET
• Justerats så att det finns goda expansionsmöj-

ligheter inom kunskapsstråket för Science Park 
Skövde och högskolan i Skövde både i närtid och 
på längre sikt.

• Kapitel om parkering har konkretiserats så att 
det för kvartersstaden föreslås att parkering 
huvudsakligen sker i garage under respektive 
kvarter. För kunskapsstråket bedöms parke-
ringshus fortsatt vara den mest flexibla samt 
yt- och kostnadseffektiva lösningen.

• Kunskapsstråkets sträckning föreslås dras 
mellan Science Park Skövdes byggnader Växt-
huset och Pergolan.

• Förtydligas så att det framgår att slutligt val 
av hållplatslägen för kollektivttrafiken längs 
stadshuvudgatan ska föregås av fördjupade ana-
lyser kring linjenätsförändringar, infrastruktur, 
resandeunderlag mm.

• Landmärket/höghuset framför Portalen flyttas 
norrut och placeras bredvid Portalen, längre 
från villabebyggelsen. 

• Lägre byggnader i 3-4 våningar placeras på par-
kering framför Portalen med en bred trädplan-
terad förgårdsmark mot Kanikegränd.

• Kompletteras med möjligheten att delar av 
höghuset/landmärket vid Portalen skulle kunna 
inrymma studentboende. 

• Parkeringshuset framför Portalen flyttas väs-
terut så att det den trafik som har Portalen som 
målpunkt inte dras längre in på Kanikegränd än 
nödvändigt.

Därutöver har uppdateringar, förtydliganden och 
redaktionella justeringar som uppdagats under 
samrådstiden inarbetats i planprogrammet. 

BILAGA B - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)

MKB:n har uppdaterats utifrån de förändringar 
som föreslagits i planprogrammet efter samrå-
det, se punkter under PLANPOGRAMMET ovan.                     
Det innebär bl.a. att kapitlen i MKB:n om risk, 
buller, stadsbild, rekreation och kultur uppdaterats. 

MKB:n har därtill kompletteras utifrån det yttrande 
under samrådet som inkom från Miljösamverkan 
Östra Skaraborg enligt nedan.

• Förslag på åtgärder som kan förstärka den posi-
tiva miljöpåverkan och minska den negativa. 

• Avstämning mot de regionala miljömålen och 
relevant globalt mål..

BILAGA H - BULLERUTREDNING

Bullerutredningen har uppdaterats utifrån de för-
ändringar som föreslagits i planprogrammet efter 
samrådet, se punkter under PLANPOGRAMMET 
ovan. 

BILAGA K - RISKUTREDNING

Riskutredningen har uppdaterats utifrån de föränd-
ringar som föreslagits i planprogrammet efter sam-
rådet, se punkter under PLANPOGRAMMET ovan. 

BILAGA M - VISUALISERING OCH GESTALTNING

Materialet för visualisering och gestaltning, fram-
taget av Okidoki Arkitekter, har justerats utifrån 
de förändringar som föreslagits i planprogrammet 
efter samrådet, se punkter under PLANPOGRAM-
MET ovan. 
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Synpunkter som framförts bedöms ha tillmötes-
gåtts i den omfattning som kan hanteras i plan-
programmet.

De synpunkter, som framförts under program-
arbetet, har avvägts mot intresset att planlägga 
området. Även allmänna intressen har därvid 
beaktats. Sektor samhällsbyggnad bedömer att 
förslaget till planprogram innebär en lämplig 
avvägning mellan olika intressen. 

Skövde 2020-08-19

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

Unnar Kristmannsson Ingemar Frid

Planchef   Planarkitekt
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Sektor samhällsbyggnad 
Postadress 541 83  SKÖVDE    Telefon 0500-49 80 00   Hemsida www.skovde.se


