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Delområden
1. Förtätningszon Centrum/Timmervägen

2. Förtätningszon Grönstråket

3. Utvecklingsområde Västra Skogsrovägen

4. Förtätningszon Barkvägen 

5. Utvecklingsområde Ryd 15:15

6. Aktivitetsparken KG

7. Stadsdelsparken Lilla sommarland och Fjärilsparken

8. Hälsoparken Hälsans Park

9. Utvecklingsområde Östra Skogsrovägen

Figur 1. Geografiska delområden



4 Bilaga 1  Programförslag -Delområden      2019-09-25

1 Förtätningszon Centrum/Timmervägen

Området idag
Från korsningen Västra Skogsrovägen/Timmervägen finns ett 
siktstråk ner mot Södra Ryds centrum. Området består huvudsakligen 
av stora asfaltsytor med parkeringsplatser och en blandning av både 
låga och höga hus med bostäder, service och begränsad handel.
 
Stadsmiljön upplevs som funktionell, storskalig, eftersatt och av låg 
kvalitet. Tecken på skadegörelse är tydliga och bidrar negativt till om-
rådets karaktär.  Utbudet av aktiviteter, handel och service vid centru-
met är mycket begränsat relativt sett till de närmare 6500 människor 
som bor i Södra Ryd. Attraktiva och välkomnande mötesplatser saknas 
och en del människor upplever området som otryggt. Det finns buss-
hållplatser som skapar gångflöden till och från området samt ett antal 
viktiga gång- och cykelstråk som möts här. 

Figur 2. Nuläge Centrum/Timmervägen

Bild 1. Vy mot centrum från Timmervägen

Idag är Timmervägen en återvändsgata för bil och buss och kan endast 
nås från Västra Skogsrovägen med bil eller buss. Detta gör centrumet 
svårare att nå med bil för många boende i övriga Södra Ryd och det 
blir därmed mindre attraktivt som en plats att besöka och snabbhand-
la på. Timmervägen har en enkel utformning och är i princip en lång 
raksträcka på cirka 450 meter som bjuder in till fortkörning. Gång- och 
cykelbana finns bara på den södra sidan av gatan.

Centrum/Timmervägen är idag planlagt som GATA, PARK, Bostäder, 
B och Parkering, P. Timmervägen och den centrala delen av området 
utgörs av kommunalt ägd mark.

Timmervägen

Centrum

Västra Skogsrovägen

 Riksväg 26

Fredriksbergsvägen

Grönstråk

0 200m
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Bild 2. Saluhall, café, restaurang och torghandel bygger på idéer kring mat och 
kultur och kan bli ett nytt besöksmål för besökare från Södra Ryd och övriga delar 
av Skövde

Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag.

Kopplingar med omgivningen

Området ges en tydligare entré och en koppling till omgivningen 
västerut genom en ny gestaltning av korsningen Timmervägen/Västra 
Skogsrovägen. Nya på- och avfartsramper vid riksväg 26 skulle förstär-
ka den mentala kopplingen till Skövde markant och skapa en bra möj-
lighet för Södra Ryd att få en ny entrépunkt ut mot riksväg 26. En ny 
koppling mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen samt söderut 
mot Västra Skogsrovägen skulle öka centrumets tillgänglighet för hela 
Södra Ryd och öka underlaget för handel, service och mötesplatser. 

Struktur och kommunikation

En hög grad av förtätning föreslås vid centrumet och längs Timmer-
vägen. En struktur föreslås som förstärker och skapar ett tydligt 
gaturum längs Timmervägen samt flera mindre, mer intima rumsbild-
ningar vid centrumet. Förtätningen bygger vidare på den befintliga 
bebyggelsens struktur för att upprätthålla orienterbarhet samt viktiga 
befintliga gång-, cykel- och siktstråk. Kommunikation i området sker 
med buss (i två riktningar) bil, cykel och som gående. 

Timmervägen ges en ny mer stadsmässig gestaltning med en gång- och 
cykelbana på den södra sidan och en gångbana på den norra sidan. 
Nya busshållplatser ordnas vid torget tillsammans med möjligheter för 
taxi, drop-off och korttidsparkering i form av längsgående parkering. 
En ny infartsgata skapas för parkering och drop-off framför Rydskolan 
samt, för inlastning. Längsgående parkering föreslås längs Timmervä-
gen och infarter till nya byggnader och parkeringar sker från mindre 
infartsgator. 

Stråk och mötesplatser

Det befintliga torget ges en ny gestaltning för att skapa en trygg och 
attraktiv mötesplats med hög kvalitet för alla. En flexibel lösning före-
slås som ger möjlighet för torghandel, event, umgänge, lek och möten. 

De viktiga gång- och siktstråken mot norr och söder från torget ska 
behållas och förstärks. Övergångsställen från torget mot söder bör 
gestaltas som en svagt upphöjd korsning för att ge tydlig prioritet för 
gående och för att sänka hastigheterna på Timmervägen.  

Rydskolan föreslås ha en ny separat huvudentré nära korsningen 
Timmervägen/Västra Skogsrovägen med en egen infartsgata, entrétorg 
och parkering. Den befintliga entrén används istället främst för kultur- 
och utbildningsverksamheter som ligger i samma byggnad.
Regnbäddar kan utformas som en del av Timmervägens gestaltning 
för att skapa ett dagvattenstråk för vidare anslutning mot grönstråket.

Bebyggelse och funktioner

Verksamheter och funktioner i centrumet föreslås vara saluhall, torg-
handel, restaurang, café, bageri, matbutik, apotek, frisör, gym, tand-
läkare, vårdcentral, bibliotek, kulturverksamhet, miniresecentrum, 
kommunal verksamhet och små flexibla verksamhets- och kontorslo-
kaler.
Biblioteket, som är en viktig mötesplats, föreslås flyttas och utökas 
för att ansluta direkt till torget. Biblioteket är en viktig del i områdets 
kulturliv och bör ha en framträdande plats vid torget. Bibliotekets 

verksamhet kan även skapa mycket liv och rörelse på torget året om.
Bebyggelse mot torget och mot gångstråk ska utformas med aktiva 
fasader.

Verksamheter föreslås i markplan mellan torget och Rydskolans 
befintliga entré för att skapa en tryggare och mer intressant miljö för 
gående.
 
Längs med Timmervägen föreslås en blandad bostadsbebyggelse av 
både bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna ska vara utformade 
för att ge möjlighet för framtida verksamheter i markplan mot Tim-
mervägen. 
Centrumet kan tåla högre byggnader mot korsningen Timmervägen/
Västra Skogsrovägen. I direkt anslutning till torget bör bebyggelse inte 
vara mer än tre våningar för att skapa en mer mänsklig skala. Längs 
övriga Timmervägen kan bebyggelse vara mellan tre-fem våningar.

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• Tydliga och välkomnande entréer till Södra Ryds centrum skapas 

• En ny, väl gestaltad saluhall, café, restaurang och torghandel byg-
ger på idéer kring mat och kultur och blir ett nytt besöksmål för 
besökare från Södra Ryd och övriga delar av Skövde

• Biblioteket, kulturverksamheter och torgets nya gestaltning skapar 
attraktiva och välkomnande miljöer som ger möjlighet för kreati-
vitet, lek, lärande och kultur

• En ny gestaltning och ombyggnation av Timmervägen lyfter fram 
det gröna, ställer människan i fokus och visar på ett attraktivt och 
inbjudande område

• Nya byggnader har hög kvalité i arkitektonisk form och material 
som bidrar till en mer positiv och attraktiv stadsbild i Södra Ryd

• Flera privata initiativ och verksamheter finns i Södra Ryd

• Förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafik

• Samhällsservice finns kvar

• Fler företag startas av Södra Ryds boende

• Fler jobbtillfällen skapas i Södra Ryd 

• Känt som ett positivt, mångkulturellt och grönt område 

Ökad integration och hållbarhet för framtiden

• Torgets gestaltning gör att alla känner sig välkomna och ger möj-
ligheter för möten mellan olika människor

• Saluhallen kan bli ett för Skövde unikt besöksmål som skapar möj-
lighet för nya möten

• Saluhallen kan skapa anställningsmöjligheter för boende och möj-
ligheter för nystartade företag inom livsmedelsbranschen

• Ett större utbud av service, samhällstjänster, handel och akti-
viteter i centrum ger flera anställningsmöjligheter för boende 
och attraherar fler besökare som i sin tur ger större underlag för 
befintliga och nya verksamheter

• Billiga och flexibla kontor i centrum ger nya möjligheter för ny-
startade företag

• Reglering av dagvatten - inarbetning av regnbäddar i Timmervä-
gens utformning

Att beakta i nästa skede 

• Samplanera ekosystemtjänster, infrastruktur och ny bebyggelse

• Prioritera möten mellan människor

• Medborgardialoger

• Positiv kommunikation 

• Gestaltningsprogram  

• Placering och utformning av ny bebyggelse i relation till gator och 
stråk

• Flexibla detaljplaner som rymmer användningar såsom bostäder, 

skola, vård och centrum.

Utredningar 

• Trafik- och parkeringsutredning

• Förstudie, bussgata i grönstråk i samplanering med ekosystem-
tjänster

• Stadsdelsövergripande dagvattenutredning 

• Volymstudier

• Gestaltningsprogram
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A Ny gestaltning av korsningen Timmervägen/Västra Skogsrovä- 
 gen. Entré till Södra Ryd gestaltas och lyfts fram

B Karaktärsskapande byggnader kan placeras vid entrén till  
 Södra Ryd och skapa ett landmärke och tydlig entré till   
 centrumet och Timmervägen. Byggnader föreslås innehåller  
 bostäder och kontor, med verksamheter i markplan

C Ny infartsgata fram till Rydskolan (D), verksamheter,   
 parkering och inlastning (E)

D Ny entré till Rydskolan med eget entrétorg, drop-off   
 och parkeringar. Skolan ges tydlig skyltning mot korsningen  
 Timmervägen/ Västra Skogsrovägen

E Inlastningszon för matbutik, saluhall med mera.

F Saluhall med till exempel restaurang, café och flexibla lokaler

G Ytor för uteserveringar, torghandel, och framtida utökning av  
 saluhallen

H Torget ges en attraktiv och välkomnande gestaltning som ger  
 möjlighet för möten, kreativitet, lek, lärande och kultur

I Bibliotekets fasad flyttas fram till torget

J Flera verksamheter etableras i markplan längs gångstråket  
 mot KG Aktivitetspark. Avgränsning mellan offentliga och  
 privata ytor tydliggörs på ett omsorgsfullt sätt

K Befintlig entré till Rydskolan ligger på ett allmänt   
 huvudgångstråk. Entrén omvandlas till huvudentré för främst  
 kultur- och utbildningsverksamheter 

L Ny bebyggelse som ger rumsbildning vid torget. Gång- och  
 siktstråk måste beaktas i placering och utformning. Bostäder  
 eller kontor med handel och service i markplan. Lämplig  

 placering av miniresecentrum, apotek, bageri. Öppna och  
 aktiva fasader mot torget och gångstråk

M Busshållplatser   B   placeras vid torget och nära till   
 huvudstråk. Taxi, drop-off och korttidsparkering ordnas i  
 anslutning till torget och ett möjligt miniresecentrum 

N Huvudstråk över Timmervägen mot Hälsans Park förstärks  
 och utformas som ett gångfartsområde

O Längsgående parkering, möbleringszon och trädallé på  
 Timmervägen, se figur 4 och 5.

P En mindre fickpark kan skapas i anslutning till befintliga  
 bostäder och lokaler

Q Befintligt gång- och cykelstråk vid bebyggelsen förbättras och  
 ges en mer stadsmässig gestaltning

Figur 3. Illustrationsplan - Centrum/Timmervägen

Ny exploatering

Befintlig bebyggelse
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R Ny bebyggelse längs Timmervägen förstärker gaturummet.  
 Förslagsvis är det bostäder med möjlighet till verksamheter i  
 markplan  

S En struktur med mindre infartsgator gör att befintligt   
 bebyggelse behåller sin kontakt med Timmervägen  

T Korsningar utformas för att hålla ner hastigheter

U Anslutningspunkt för framtida bussgata

Bild 3. Evenemang och event

Bild 4. Nya möjligheter för möten och sällskap skapas

Bild 5. En saluhall kan bli ett för Skövde unikt besöksmål som skapar anställnings-
möjligheter och leder till  nya möten och en stärkt identitet

100m0
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A B C

E

DB

A DCE

Centrum

Centrum

Timmervägen - principsektioner

A Gång- och cykelbana längs gatan 

B Längsgående parkering, taxi och drop-off

C Körbana

D Gångbana

E Längsgående parkering växlas med en möblerings- och plant- 
 eringszon med trädplantering, belysning, cykelparkering,  
 papperskorgar, sittmöjligheter och regnbäddar

Bild 6. Perennplantering i samband med dagvattenhantering ger flera positiva 
effekter

Bild 7. Hög arkitektonisk kvalité för byggnader och gaturum ska eftersträvas

Figur 4. Gatusektion med längsgående parkering

Figur 5. Gatusektion med möbleringszon och regnbäddar
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2 Förtätningszon Grönstråket

Området idag

Området sträcker sig från korsningen Västra- och Östra Skogsrovägen i 
söder till Fjärilskolan i norr.  Idag utgör området ett sammanhängande 
grönstråk med en förskolebyggnad i anslutning till Barkvägen. I övrigt 
består området av park- och naturmark samt en grusplan i områdets 
södra del. Området utgör en lågpunkt i förhållande till intilliggande 
bebyggelse.

Grönstråket utgör en viktig länk mellan Södra Ryds bebyggelseenkla-
ver och centrum. Grönstråket har få och näst intill obefintliga mål-
punkter och därtill stora överdimensionerade ytor, vilket trots viktig 
funktion som stadsdelens ”vardagsrum” leder till att området upplevs 
som en gräns mellan Södra Ryds västra och östra delar. Grönstråket är 
ett område som människor korsar eller förflyttar sig igenom, via det 
välutbyggda gång- och cykelnätet. Stråket är idag bilfritt vilket skapar 
en trygg miljö för gång- och cykeltrafikanter. Området upplevs dock 
otryggt på kvällstid på grund av bristfällig belysning och till viss del 
skymmande växlighet av skog och träd mellan bostadsbebyggelse och 
gång- och cykelstråk.

Rent teoretiskt är grönstråket, sett ur ett stadsbyggnadsperspektiv, en 
kvalitet för stadsdelen, men utan innehåll och varaktig vistelse faller 
grönstråkets kvalitet och attraktionsvärde. 

Grönstråket är planlagt som allmän plats, PARK och NATUR och hela 
området utgörs av kommunalt ägd mark.

Förslag

Se illustrationsplan på nästa uppslag. 

Åtgärder i korthet 

• Sammanhängande grönstråk med parkkaraktär med plats för 
ekosystemtjänster

• Attraktiv kollektivtrafik, Bussgator

• Biltrafik, kopplingar öst-väst

• Ny bebyggelse i grönstråket 

• Ny knutpunkt, Mötesplats Mitt 

Kopplingar med omgivningen 

Grönstråket utgör ett centralt område för nya flöden till och genom 
stadsdelen. Via områdets centrala mittpunkt, Mötesplats Mitt skapas 
förutsättningar för nya flöden. Mötesplats Mitt ska utgöra kopplingen 
mellan station Skövde Norra, utvecklingsområden i öster, Södra Ryds 
centrum, Skaraborgs sjukhus samt funktioner i väster. Inom stadsde-
len är Mötesplats Mitt en viktig intern koppling mellan befintliga och 
nya mötesplatser. Mittpunkten utgör även navet för gång- och cykel-
stråket, både i öst-västlig riktning och nord-sydlig riktning.

Struktur och kommunikation 

Grönstråkets generösa ytor och topografi ger goda förutsättningar för 
att öppna upp för ny struktur och därmed nya resmönster. Kollektiv-
trafiken ska vara det bärande trafikslaget och grönstråket ska utveck-
las med plats för bussgator och busshållplatser. På sikt föreslås möjlig-
heten för strukturförändring avseende biltrafik prövas i samband med 
utvecklingen av Stadsskogen. Nya gator och kopplingar utformas för 
låga hastigheter och på de gåendes villkor. Säkerhetsaspekter är sär-
skilt viktiga vid korsningspunkter mellan olika trafikslag. Grönstråket 
ska på samma sätt som idag upplevas som en säker plats att passera 
och färdas igenom.

Stråk och mötesplatser 

Delområdets funktion som grönstråk med parkkaraktär föreslås få 
möjlighet att utvecklas. Ytorna för gröna samband kommer att minska 
genom att mark tas i anspråk för ny infrastruktur och bebyggelse-
förtätning. För att nå önskat läge krävs det att grönstråket utgör ett 
välskött och gestaltat grönt samband där aktiviteter och funktioner 
koncentreras längs stråk och korsningar. Stråket ska gestaltas med ny 
möblering, tydliga kanter och bra belysning. Skogspartier mellan strå-
ket och befintlig bebyggelse gallras och minskas delvis ner. Karaktä-
ristiska tallar friställs och bidrar på så sätt till ett karaktärsfullt stråk. 
I samband med detaljplanearbete bör möjligheten för olika ekosystem-
tjänster utredas.

Figur 6. Nuläget grönståket

Bild 8. Grönstråket, vy mot norr, Timmervägen till vänster
0 250m

Timmervägen

Barkvägen
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Fjärilskolan

Östra Skogsrovägen
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Viktiga stråk, funktioner och platser:

• Befintliga gångstråk och kopplingar till befintliga bostadsenklaver

• Cykelpendlingsstråk via nya flöden genom stadsdelen

• Öppna dagvattenstråk

• Spridningskorridorer

• Gestaltad, varierad och sammanhållande grönstruktur

• Busshållplatser, torg och korsningar (olika trafikslag)

• Mötespunkt Mitt

• Entré Söder

Bebyggelse och funktioner 

Den nya bebyggelsen föreslås komplettera befintlig bebyggelse och så 
långt som möjligt placeras i anslutning till befintlig infrastruktur. Va-
rierade bostadstyper med en blandning av upplåtelseformer eftersträ-
vas. Redovisade bostadskvarter utformas halvöppna med bostadsen-
tréer vända mot grönstråket. Grönområdets skala och proportioner gör 
det möjligt att tillåta en variation av våningstal, två till åtta våningar, 
med högre antal våningar i gångstråkets mitt och vid ny entré i söder. 
Ny bebyggelse bidrar till att befolka stråket, kortar visuella avstånd 
och integrerar både människor och den byggda strukturen. 

Ny bebyggelse i anslutning till stråket Stenelidsvägen/Östra Skogsro-
vägen kommer att får en viktig central funktion och utgöra stadsde-
lens centrala mittpunkt, Mötesplats Mitt. Arkitekturen ska ha en hög 
kvalitet som tar hänsyn till befintlig bebyggelse och där det är lämpligt 
ska aktiva fasader användas. Kommunen har även behov av ett trygg-
hetsboende, som förutsätts integreras i bebyggelsen i anslutning till 
kollektivtrafik inom delområdet.

Olika typer av boende och funktioner som till exempel förskola befol-
kar stråket även dagtid.

Då kollektivtrafik ska utgöra det bärande trafikslaget i området och 
ambitionen är att minska långväga bilresor finns ett utökat behov av 
parkeringsplatser. Parkering bör lösas via kantstensparkering, alter-
nativt parkeringsgarage.

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• Ett attraktivt och mer händelserikt grönstråk skapas som lyfter 
fram områdets närhet till det gröna

• En tydlig och välkomnade entré skapas mot söder

• Ett grönstråk med mer liv och rörelse påverkar trygghetsaspekter 
positivt

• Nya byggnader med hög kvalitet i arkitektonisk form och material 
bidrar till en mer positiv och attraktiv stadsbild i Södra Ryd

• Upplevda och fysiska barriäreffekter inom Södra Ryd minskas 
med tydliga visuella och fysiska stråk genom grönområdet

• Ny bebyggelse minskar upplevda barriäreffekter genom att befol-
ka stråket och korta visuella avstånd

• Mycket liv och rörelse sker på grönstråket mellan de nya mötes-
platserna

• Grönstråket kommer att uppmuntra till rekreation och aktivitet 
och förmedla idéer kring hälsa och det gröna 

• Förtätningen skapar en större variation och geografisk spridning i 
boendeform i Södra Ryd

• Möjlighet för trygghetsboende skapas

• En varierad och gestaltad växtlighet med parkkaraktär ger plats 
för utveckling av ekosystemtjänster både vad gäller natur, livsmil-
jö och rekreation 

Integration och hållbarhet för framtiden

• Området erbjuder blandade boendeformer och minskar upplevda 
barriärer mellan bostadsenklaverna 

• Ekologiska och rekreativa kvaliteter stärks

• Stora möjligheter för klimatanpassning skapas

• Strukturförändringar avseende buss- och biltrafik ger större möj-
lighet för rörelse inom och genom Södra Ryd

• Trygga och kvalitativa stråk  inom området, till omkringliggande 
stadsdelar och till verksamhetsområden ökar flödena av gående 
och cyklister och bidrar till bättre hälsa

• Grönstråket inbjuder till möten mellan människor

• Samplanera ekosystemtjänster, infrastruktur och ny bebyggelse

• Prioritera möten mellan människor, torg, säkra korsningar, stråk, 
busshållplatser, sittplatser med mera

• Utveckla identitetsskapande gröna samband

• Medborgardialoger

• Positiv kommunikation 

Utredningar 

• Trafik- och parkeringsutredning

• Dagvattenutredning 

• Förstudie, bussgata i grönstråk i samplanering med ekosystem-
tjänster

• Geoteknisk utredning

• Volymstudie

• Skötselplan grönstråket

• Eventuell arkeologisk utredning

Figur 7. Illustrationsplan - Förtätningszon Grönstråket

MÖTESPLATS
MITT
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Bild 9. Sektion kollektivtrafik i park.      
 Källa Karlstadsstråket Karlstads kommun

Bild 10. I samband med detaljplanearbete bör möjligheten för olika ekosystem-
tjänster utredas

Bild 11. Illustration i plan.         
 Källa Karlstadsstråket Karlstads kommun 

Bild 12. Illustration kollektivtrafik i park.      
 Källa Karlstadsstråket Karlstads kommun

Bild 13. Viktiga cykelpendlingstråk löper genom grönstråket
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Figur 8. Nuläget Västra Skogsrovägen
Bild 14. Gångpassage under Västra Skogsrovägen, mot Västra Ryd

3 Utvecklingsområde Västra    
Skogsrovägen 

Området idag
Delområde 3 består av Västra Skogsrovägen och delar av intilliggan-
de naturområde i anslutning till vägområdet.  Öster om vägen finns 
tre-fyra byggnader för bostäder, kyrka och teknisk anläggning. Bebyg-
gelsen ligger indragen från vägen med tillfart från anslutande gator.

Västra Skogsrovägen utgör idag en ringled med ett väl tilltaget gatu-
rum. All trafik till Södra Ryds västra bostadsenklaver, centrum, skolor, 
förskolor eller andra funktioner leds via denna väg.  Idag uppehåller 
sig inte människor längs med Västra Skogsrovägen och det upplevs 
inte som att det är en del Södra Ryd. Vägen har inga andra funktioner 
än som transportled.

Väster om Västra Skogsrovägen finns ett relativt stort natur- och rekre-
ationsområde som används flitigt av både skolor, Södra Rydsbor samt 
av motionärer som inte bor i Södra Ryd. Parkeringsplats med informa-
tionstavla finns längs vägen. Från naturområdet finns en gångförbin-
delse under riksväg 26, vilken utgör en koppling till verksamhetsom-
råden, rekreationsområden och andra funktioner  väster om riksväg 
26. Vid korsningen Timmervägen/Västra Skogsrovägen finns ytterli-
gare en gångförbindelse under riksväg 26. Denna används flitigt som 
koppling mellan Södra Ryd och etablerade kyrkor, församlingar och 
samfund inom verksamhetsområdet Västra Ryd.

Västra Skogsrovägen och dess vägområde är planlagt som allmän 
platsmark. Befintlig bebyggelse är planlagt för ändamålet C, centrum, 
B, bostäder samt A, allmänt ändamål. Naturområdet väster om Västra 
Skogsrovägen är inte detaljplanelagt.

Förutom två fastigheter är marken inom delområdet i kommunal ägo. 

Förslag

Se illustrationsplan på nästa uppslag. 

Åtgärder i korthet 

• Västra Skogsrovägen utvecklas från led till stadsdelsgata

• Naturområdet en del av Södra Ryd

Kopplingar med omgivningen 

Västra Skogsrovägen är en av Södra Ryds viktigaste kontaktytor. Vägen 
byggs om och gestaltas till en stadsdelsgata. Trafikanter som vistas på 
gatan ska uppleva att de uppehåller sig i stadsdelen Södra Ryd och inte 
som idag utanför i ett ”mellanområde”. En omgestaltning av Västra 
Skogsrovägen överbryggar vägen som barriär och integrerar naturom-
rådet med Södra Ryd genom tydliga kopplingspunkter. Den viktigaste 
kopplingspunkten är korsningen med Timmervägen in till Södra Ryds 
centrum. Den nya entrén beskrivs under Delområde 1. 

Kopplingar mellan Södra Ryd och områden väster om riksväg 26 är 
viktiga att beakta i kommande detaljplaneprocesser. Gångvägar ska 
tillgängliggöras även för cykeltrafik och trygghetsåtgärder ska särskilt 
beaktas.

Struktur och kommunikation 

Västra Skogsrovägen utformas som stadsdelsgata. Gaturummet smal-
nas av och ges en mer stadsmässig gestaltning. Korsningar och viktiga 
kopplingspunkter tydliggörs och stor vikt läggs på den mänskliga 
skalan, säkerhet och trygghet.

Längs Västra Skogsrovägen placeras två busshållplatser. Hållplatserna 
ges en omsorgsfull gestaltning. Busstrafiken med hållplatser syftar 
främst till att tillgängliggöra nya funktioner längs Västra Skogsrovä-
gen utifrån sett, men även att ge förutsättningar för en attraktiv kol-
lektivtrafik för intilliggande bostadsbebyggelse. Hållplatserna bidrar 
till att gaturummet befolkas och främjar möten mellan människor.

Stråk och mötesplatser 

Ny bebyggelse tar delar av naturområdet i anspråk. De övergripande 
gröna sambanden och dess funktioner som spridningskorridor och 
rekreationsområde ska bibehållas, dock med viss påverkan på artrika 
vägkanter. 
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Viktiga stråk, funktioner och platser:

• Befintliga gångstråk och kopplingar till befintliga bostadsenklaver 
och grönstråk

• Korsningar för cykelpendlingsstråk 

• Spridningskorridor

• Samspelet mellan befintlig natur och ny bebyggelse i relation till 
befintlig bebyggelse

• Busshållplatser, torg och korsningar (olika trafikslag)

• Entré Väster - korsning Västra Skogsrovägen/Timmervägen

Bebyggelse och funktioner 

Intill Västra Skogsrovägen etableras ett stråk för större samlingsloka-
ler och religiösa byggnader. Tillsammans med ny bostadsbebyggelse 
och hänsyn till befintlig natur utvecklas ett attraktivt och unikt stråk. 
Bebyggelsen placeras med hänsyn till befintlig natur så att ett spän-
nande gaturum skapas med entréer och in-och utfarter mot Västra 
Skogsrovägen.  Väster om gatan kan högre byggnadshöjder tillåtas 
vilket skapar variation och kommunicerar Södra Ryd utåt. Öster om 
gatan ska hänsyn tas till befintliga byggnadshöjder och länka samman 
ny och befintlig bebyggelse.  Nya funktioner ger stadsdelen nya mötes-
platser.

Inom den södra delen av Västra Skogsrovägen utvecklas verksamheter 
som är i behov av ett attraktivt skyltläge. Verksamheterna ska ha drag-
ningskraft och ska generera arbetstillfällen och därmed ett underlag 
för service i centrum. Större parkeringar löses inom den egna fastig-
hetsmarken. 

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge 

• Samlingslokaler och religiösa byggnader ligger inom Södra Ryd 
och ges en mer framträdande plats på Västra Skogsrovägen. Södra 
Ryds mångkulturella karaktär lyfts fram. 

• Aktiviteter vid lokaler och religiösa byggnader blir mer synliga och 
bidrar till att Södra Ryd upplevs som en aktiv plats

• Genom Västra Skogsrovägens gestaltning minskas barriäreffekter 
mellan Södra Ryd och rekreationsområden

• Rekreationsområdet blir en mer tydlig del av Södra Ryd och lyfter 
fram närheten till det gröna

• Nya etableringar i söder ökar antalet nya företag och verksamhe-
ter och ger fler jobbtillfällen nära Södra Ryd

• Nya byggnader har hög kvalitet i arkitektonisk form och material

Integration och hållbarhet för framtiden
• Unika utbud och gemenskap som tydliggör och kommunicerar 

Södra Ryds mångkulturella kvaliteter

• Blandade funktioner gör att området befolkas olika tider på 
dygnet, upplevs tryggt och skapar mötesplatser både inom- och 
utomhus.

• Attraktiva målpunkter både för Södra Rydsbor och besökande

• Gaturum och funktioner som främjar möten och vistelse 

• Varierade boendeformer 

• Sammanhållande stadsdelsgata tydliggör de interna kopplingarna

• Attraktiv, gen och tillgänglig kollektivtrafikförsörjning 

• Natur- och rekreationsområde en del av Södra Ryd

• Främjar sammankopplande stråk 

Att beakta i nästa skede
• Säkerställa stråk och kopplingspunkter 

• Placering av ny bebyggelse i relation till gata och natur

• Hänsynstagande till kulturmiljön (öster om gatan) 

• Flexibla detaljplaner 

• Medborgardialoger som stärker inflytande och samverkan

Utredningar 

• Trafik- och parkeringsutredning

• Dagvattenutredning 

• Gestaltningsprogram

• Kompensationsåtgärder för påverkan på artrik vägkant 

• Inmätning och avgränsning av nyckelbiotop, Bombmurkla (hand-
lingarna kompletteras och korrigeras innan godkännande) 

• Naturvärdesutredning inklusive skötselplan, naturområdet 

• Volymstudie, solstudie

• Närhet till farligt gods och eventuella åtgärdsförslag

• Trafikbuller, väg

Figur 9. Illustrationsplan - Utvecklingsområde Västra Skogsrovägen
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Bild 15. De övergripande gröna sambanden och dess funktioner som spridnings-
korridor och rekreationsområde ska bibehållas

Bild 16. Samlingslokaler och religiösa byggnader ligger inom Södra Ryd och ges en 
mer framträdande plats på Västra Skogsrovägen

Bild 17. Rekreationsområdet blir en mer tydlig del av Södra Ryd och lyfter fram 
närheten till det gröna
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Bild 18. Gång- och cykelstråk mot Barkvägen

Figur 10. Nuläget Barkvägen

4 Förtätningszon Barkvägen

Området
Delområde 4 utgör Barkvägens gaturum med intilliggande bebyggelse 
och stråk. Dagens gaturum är brett med väl tilltagna körytor, dub-
belriktade trottoarer och vida gräsytor fram till befintlig bebyggelse. 
Bostadsbebyggelsen är till största delen gavelställd mot gatan och dess 
entréer är placerade mot innegård, alternativt med parkeringsytor 
mellan byggnaderna.  Bebyggelsen är av varierad utformning och en-
tre våningar. Bebyggelsen söder om Barkvägen är av kulturhistoriskt 
värde.

Gatan är utformad med hastighetsdämpande åtgärder.
Det finns två större parkeringsytor söder om Barkvägen och en norr 
om vägen. Garagebyggnader är placerade mot Barkvägen. Byggnader-
na är låga och vänds från gatan. Barkvägen korsas av ett nord-sydligt 
gångstråk som går mellan Södra Ryds norra och södra delar med 
koppling till centrum. Barkvägen utgör idag en viktig funktion för 
kollektivtrafikförsörjningen i Södra Ryd, med busshållplats vid aktuell 
korsning. Vid korsningen ligger även en förskola.

Gatan är planlagd för allmän platsmark, PARK och intilliggande bo-
stadsområden har användningen B, bostäder och P, parkering. Försko-
lan är reglerad som A, allmänt ändamål. Det nord-sydliga gångstråket 
är delvis planlagt som allmän platsmark, PARK och dels kvartersmark, 
B bostäder (söder om Barkvägen). 

Barkvägen och fastighet avseende förskola är i kommunal ägo. Intillig-
gande bostadsenklaver är privatägda.

Förslag

Åtgärder i korthet 

• Attraktivt, befolkat och tryggt gaturum

• Ny bebyggelse med hänsyn till kulturmiljön

• Säkerställer bilfritt gångstråk
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• En större variation och geografisk spridning i boendeformer ska-
pas

• Möjlighet till en större variation i storlek på bostäder skapas

• En attraktiv gata skapar liv och rörelse som i sin tur ökar trygg-
hetsaspekter på ett positivt sätt 

• Genom en ny gestaltning minskas Barkvägens barriäreffekt för 
gående och cyklister och rörelser mellan mötesplatser ökas

Integration och hållbarhet för framtiden
• Gaturum som främjar kollektivtrafik, gående och cyklister ger 

möten, vistelse och hälsoeffekter

• Varierade boendeformer 

• Sammanhållande stadsdelsgata tydliggör de interna kopplingarna 
och ökar flöden mellan bostadsenklaverna

• Korsning mellan gata och gångstråk med busshållplats utformas 
som mötesplats

Figur 11. Illustrationsplan - Förtätningszon Barkvägen

Kopplingar med omgivningen 

Barkvägen utgör en viktig koppling för kollektivtrafik mellan Södra 
Ryds kontaktyta mot öster via Mötesplats Mitt, station Skövde Norra 
och i förlängningen utvecklingsområde Stadsskogen. Västerut länkar 
Barkvägen till Västra Skogsrovägen och vidare till arbetsplatser väster 
om riksväg 26.

Struktur och kommunikation 

Gångstråket i nord-sydlig riktning är ett viktigt och alternativt stråk 
till grönstråket (delområde 2). Stråket bevaras bilfritt och utgör en 
viktig skolväg till Södra Ryds skolor.

Barkvägen utformas  som stadsdelsgata med tydligt gestaltade funk-
tioner som trädplantering, sittplatser, busshållplats och längsgående 
parkering. Korsningen Barkvägen/gång- och cykelstråk utformas som 
gångfartsområde där busshållplatsen utgör ett mindre torg. 

Korsningen Barkvägen/Västra Skogsrovägen ges en stadsmässig ge-
staltning med ny bebyggelse, trädplantering och belysning. Korsning-
en utgör en viktig intern koppling.

Stråk och mötesplatser 

• Barkvägen inklusive busshållplatsen tillförs gatugrönska i form av 
träd och regnbäddar med planteringar.

• Gångstråkets gräsytor tas i viss mån i anspråk av ny bebyggelse 
men stråkets funktion som bilfritt grönt stråk utvecklas genom att 
stråkets tillförs träd och planteringar.

• Barkvägen utformas som stadsdelsgata med blandtrafik på de gå-
endes villkor. Barn som cyklar ska känna sig trygga på Barkvägen. 
Gatan ska upplevas som trygg och befolkad.

Bebyggelse och funktioner 

Den nya bebyggelsens primära syfte är att skapa Barkvägens nya och 
attraktiva gaturum. Bostadsbebyggelsen placeras med långsidan mot 
gatan och ges aktiva fasader med bostadsentréer, balkonger och ute-
platser mot Barkvägen.

Ny bebyggelse ska anpassas efter befintliga byggnaders kulturvärde 
vad gäller våningsantal, arkitektur samt fasad- och takmaterial. Om 
möjligt bör varierade byggnadshöjder eftersträvas för att skapa ett 
intressant och växlande gaturum samtidigt som den nya bebyggelsen 
får ett samspel med Södra Ryds centrumbebyggelse. En blandning av 
upplåtelseformer ska främjas.

Föreslaget kvarter norr om Barkvägen kan utgöra en expansionsyta för 
förskoleverksamhet alternativt mindre trygghetsboende.

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• Barkvägen gestaltas som en attraktiv stadsdelsgata med samman-
hållande gatugrönska

Att beakta i nästa skede

• Säkerställa det nord-sydliga stråket som allmän platsmark

• Placering och utformning av ny bebyggelse i relation till gaturum 
och kulturmiljö 

• Flexibla detaljplaner som rymmer användning som bostäder, sko-
la, vård och centrum.

Utredningar

• Trafik- och parkeringsutredning

• Dagvattenutredning

• Eventuell kulturutredning, befintlig bebyggelse längs Barkvägen

• Volymstudie, solstudie

• Gestaltningsprogram 
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Bild 19. Den nya bebyggelsen får ett samspel med Södra Ryds centrumbebyggelse 
och en blandning av upplåtelseformer ska främjas

Bild 20. Flerfamiljshus Bild 21. Villor
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Figur 12. Nuläge naturområde

5 Utvecklingsområde Ryd 15:15

Området
Delområde 5 består av ett större natur- och rekreationsområde med 
varierad topografi. Inom området finns ett flertal diken med avrin-
ning mot sydöst. Området har en varierad växlighet och stora delar av 
områdets västra del är utpekat som särskilt värdefullt. Naturen består 
av sumpskog och flertalet nyckelbiotoper bland annat Bombmurkla. 
Området fyller en viktig funktion som spridningskorridor norrut.

Naturområdet är viktigt som rekreationsområde och används idag 
även som skolskog. Området har rikligt med stigar och en anlagd 
löparslinga. 

Inom delområdet finns områden utpekade i översiktsplanen som ex-
pansionsområden för bostäder. Dessa är delvis placerade inom särskilt 
värdefull naturmark.

Området är idag inte detaljplanelagt. Området tangerar dock detaljpla-
ner i söder, vilka reglerar allmän platsmark, PARK och ändamålet B, 
Bostäder.  Marken inom delområdet är kommunägd. 

Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag. 

Åtgärder i korthet 

• Nytt attraktivt och till naturen anpassat utvecklingsområde med 
tydlig förankring till Södra Ryds befintliga struktur

• Nya kopplingar och entréer

Kopplingar med omgivningen 

Utvecklingsområdet är Södra Ryds största expansionsmöjlighet. Vägar 
kopplas till befintlig struktur, länkar samman Västra och Östra Skogs-
rovägen och uppfyller översiktliga mål om att koppla samman Södra 
Ryd med verksamhetsområden i norr och stadsdelar öster om järnvä-
gen.
• Nya kopplingar ger Södra Ryd två nya entréer från nordväst och 

nordöst.

• Befintliga gång- och cykelstråk kopplas till området och vidare 
norrut. 

• Hög tillgänglighet och nya verksamheter skapar nya målpunkter 
och underlag för inpendling.

Struktur och kommunikation 

Nytt utvecklingsområde med bostäder och verksamheter samt kopp-
lingarna norrut ger underlag för Södra Ryds strukturförändring 
avseende kollektiv- och biltrafik.  Nya resmönster skapas. Boende och 
verksamma inom utvecklingsområdet integreras till befintlig struktur 
och funktioner via grönstråket, alternativt via stadsdelsgatorna Västra 
och Östra Skogsrovägen.

Utvecklingsområdet bör  utformas med sammanbindande stadsdels-

gata. Övriga gator kan vara av varierande karaktär beroende på vilken 
funktion de har. 

Stråk och mötesplatser 

Utvecklingsområdet tar stora delar av naturområdet i anspråk.
Visionsbilden visar på ett bevarande av särskilt utpekade värdefulla 
naturområden. Södra Ryds gröna samband och dess funktion som 
spridningskorridor ska säkras och vidareutvecklas i nytt utvecklings-
område. 

Viktiga stråk, funktioner och platser:

• Befintliga gröna samband och funktioner sammankopplas i ny 
struktur 

• Spridningskorridorer och ekosystemtjänster ska ges plats i den nya 
strukturen

• Stråk och mötesplatsers primära syfte är att integrera nya kvarter 
med befintlig struktur. 

• Kopplingspunkt Stenelidsvägen/Västra Skogsrovägen utvecklas till 
en för Södra Ryd mötesplats med Busshållplats och torgbildning. 

Bebyggelse och funktioner 

Ny bebyggelse ska bilda olika sammansättningar av kvarter och struk-
tur. 

Inom området ryms både kvarter för stadsdelsgator, kvarter vid park 
eller natur samt kvarter vid mindre lokalgata (principer för struktu-
rerna beskrivs under fokusområde; Bebyggelse) 

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till topografi, avrinning, 
naturvärden med en ambition att skapa intressanta och attraktiva bo-
endemiljöer. Byggnadshöjderna ska variera inom området och skapa 
målpunkter och korta visuella avstånd.  Sparad natur inom området 
skapar naturliga pauser inom den annars relativt täta exploateringen.

Längs prioriterade stråk möjliggörs för verksamhetsetablering vilket 
stärker kopplingar till Södra Ryd, befolkar området olika tider på dyg-
net och ger underlag för mötesplatser och attraktiva torg. Verksamhe-
terna ska utgöra komplement till stadsdelens centrumfunktioner och 
stråk för samlingslokaler och religiösa byggnader. 

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge 

Identitetsskapande åtgärder måste inarbetas i det nya områdets ut-
formning och förhålla sig till det önskade läget för Södra Ryd. Vissa 
aspekter som kan lyftas fram i det nya området är:

• Närhet till det gröna

• Hälsa, aktiviteter och rekreation 

• Barnvänligt

• Nya mötesplatser

• Variation i boendeformer
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Figur 13. Illustrationsplan - Utvecklingsområde Ryd 15:15

Integration och hållbarhet för framtiden
• Blandade funktioner gör att området befolkas olika tider på dygnet 

och upplevs tryggt 

• Verksamhetsstråk ger målpunkter både för Södra Rydsbor och 
besökande

• Gaturum och funktioner som främjar möten och vistelse 

• Varierade boendeformer 

• Sammanhållande stadsdelsgata och sparade naturområden tydlig-
gör de interna kopplingarna

• Attraktiv, gen och tillgänglig kollektivtrafikförsörjning 

• Främjar sammankopplande stråk 

• Naturområdets värden lyfts fram och ekosystemtjänster utvecklas

Att beakta i nästa skede
• Diskussion kring etappindelning alternativ helhetsgrepp 

• Gestaltningsprogram 

• Strukturen är endast en illustration som visar på viktiga koppling-
ar och funktioner. Vidare bör kvarter och gatustruktur studeras i 
detalj.

• Säkerställa alternativt kompensera stigar och löparslingor, stråk 
och kopplingspunkter 

• Exponering med hänsyn till topografi och vattenavrinning 

• Bevarande av värdefull naturmark och hänsynstagande till etable-
rad nyckelbiotop, Bombmurkla

• Medborgardialoger och kommunikation

Utredningar 

• Naturvärdesutredning inklusive skötselplan för naturområdet 

• Inmätning och avgränsning av nyckelbiotop, Bombmurkla (hand-
lingarna kompletteras och korrigeras innan godkännande) 

• Volymstudie, solstudie

• Geoteknik utredning inklusive sked och rasrisk

• Förstudie avfallshantering 

• Närhet till farligt gods och eventuella åtgärdsförslag

• Bullerutredning , väg och järnväg inklusive vibrationer 

• Komplettering och fördjupning av den stadsdelsövergripande tra-
fik- och parkeringsutredningen

• Komplettering och fördjupning av den stadsdelsövergripande dag-
vattenutredningen och skyfallshantering

• Komplettering och fördjupning av den stadsdelsövergripande avse-
ende ekosystemtjänster 

Bild 22. Byggnadshöjderna ska variera inom området och skapa målpunkter och 
korta visuella avstånd 

Bild 23. Sparad natur inom området skapar naturliga pauser inom den annars 
relativt täta exploateringen
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6 Aktivitetsparken KG

Området idag
Området är relativt smalt och långt men utgör en viktig koppling 
mellan det centrala grönstråket och Rydskolan. Navet i området idag 
är spontanidrottsplanen ”KG” (konstgräs) som ligger bredvid Rydsko-
lans idrottshall. KG är mycket populär och utpekades i intervjuer med 
skolelever som en favoritplats i Södra Ryd. Några skateramper, basket-
planer, en löparbana och en låg klättervägg finns i anslutning till KG. 
Väggmålningen ”Södra Ryd är Mitt Hem”, ett medborgarprojekt, finns 
också vid KG och är, enligt medborgardialogen, ett mycket omtyckt 
inslag i miljön.

I området finns även två större asfaltytor, en gammal inhägnad 5-man-
naplan och en yta med fyra stycken basketmål. Båda ytorna är slitna 
och saknar målade linjer. Under workshopen med skoleleverna kom 
det fram att dessa  ytor inte används så mycket och att det har funnits 
klagomål från de boende om bullret från studsande basketbollar.  

Området avgränsas i norr med trevånings bostadshus och i söder med 

Figur 14. Nuläge konstgräsplan (KG), grönstråk och fotbollsplan

Bild 24. Spontanidrottsplan (KG), skateramper, klättervägg, idrottshallen och 
väggmålningen

Rydskolans idrottshall och fyravånings bostadshus. Det finns en bygg-
nad inom området, Parkstugan, som är en allmän samlingslokal an-
sluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. Parkstugan är en envånings-
byggnad med intilliggande boulebana och en enkel minigolfbana. 
En inhägnad 11-manna fotbollsplan som används av FC Skövde finns i 
området. Det saknas omklädningsrum, läktare och klubblokal. 

Tillgång till fotbollsplanen har tidigare varit begränsad till föreningen 
på grund av skadegörelse. I skrivande stund pågår en testperiod där 
fotbollsplanen åter öppnas upp för användning av allmänheten.
Det finns ett viktigt gångstråk genom området som kopplar det centra-
la grönstråket med stråket mellan Barkvägen och centrum. Området 
kan nås med bil från Barkvägen via en parkering bredvid fotbollspla-
nen.

Området är planlagt som Bostäder, B, samlingslokal, C, NATUR vid 
fotbollsplanen, och Skola, S, vid KG. Fotbollsplanen och utemiljön i 
anslutning till skolan utgörs av kommunalt ägd mark. Mark vid park-
stugan och bostäder är privatägd.

KG

Rydskolan

Idrottshall

centrum

11-manna
FC Skövde

Parkstugan

Barkvägen

grönstråk

0 200m
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Bild 25. Parkour

Bild 26. Konstgräs

Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag.

Kopplingar med omgivningen

Anslutning för bil kan ske från Barkvägen via en befintlig parkering. 
Parkeringen ligger på kommunal mark och en annan utformning 
skulle ge förbättrad tillgänglighet till framtida omklädningsrum och 
klubblokal. Busshållplatser på Barkvägen och Timmervägen ger bra 
tillgänglighet via kollektivtrafik. 

Struktur och kommunikation

Principen bakom aktivitetsparken är att bygga vidare på den mötes-
plats som spontanidrottsplanen KG redan har blivit och koppla ihop 
detta med de positiva satsningarna som görs av FC Skövde vid fotbolls-
planen. Syftet är att skapa en aktiv, rolig och spännande plats att vara 
på där rörelse, idrott och hälsa får ta en ledande roll.
 
Aktivitetsparken ligger nära till centrumet och målet är att det ska 
vara en mötesplats för framförallt lite äldre barn och ungdomar. Posi-
tiv sysselsättning är ett nyckelord.

Stråk och mötesplatser

Gångstråket genom området gestaltas som en del av aktivitetsparken 
och kopplas tydligt mot centrum, Barkvägen och grönstråket. Entréer 
in till aktivitetsparken ska också lyftas fram. 

Satsningen på FC Skövde med omklädningsrum, klubblokal och läk-
tare är viktigt för att skapa en tydlig identitet och status för området. 
Klubblokalen blir direkt en viktig mötesplats som kommer att vara 
positiv för aktivitetsparken och hela Södra Ryd.  

Parkstugan är en befintlig mötes- och samlingsplats som kan integre-
ras med den nya aktivitetsparken och kan ses som en resurs.
Regnbäddar eller utjämningsmagasin kan utformas som en del av ak-
tivitetsparkens gestaltning för att skapa ett dagvattenstråk för vidare 
anslutning mot grönstråket.

Bebyggelse och funktioner

Klubblokal, omklädningsrum och läktare bör placeras väster och 
söder om fotbollsplanen för att inte skapa en barriär mot grönstråket 
och för att underlätta tillgänglighet från Barkvägen. 

Området måste ha en bra genomgående belysning. Utrustning och 
planer som kan användas även vintertid bör inarbetas. Aktiviteter och 
funktioner ska planeras och utformas så att både killar och tjejer kän-
ner sig inkluderade och välkomna. Vuxen närvaro bör också beaktas 
och befrämjas. 

Möjliga funktioner kan vara:

• skate

• utegym

• utomhusgymnastik

• parkour

• studsmattor

• hinderbana

• volleyboll

• konstgräsplan

• sittplatser med skydd

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• En ny, väl gestaltad aktivitetspark med fokus på aktivitet och idrott 
blir ett nytt besöksmål i Södra Ryd

• Nya, aktiva mötesplatser som uppmuntrar till positiv sysselsätt-
ning

• FC Skövdes identitet, status och verksamhet förstärks på ett posi-
tivt sätt

• Aktiviteter för blandade åldrar och för tjejer och killar ger förut-
sättningar för en tryggare och mer välkomnande miljö 

Ökad integration och hållbarhet för framtiden

• Sociala relationer - Satsning på FC Skövdes verksamhet ger möjlig-
het till ökad integration både inom Södra Ryd och Skövde

• Hälsa - forskning visar att regelbunden motion har effekter som 
minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för 
frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad 
risk för belastningsskador med mera (Källa: Riksidrottsförbundet)

• Hälsa - forskning visar även att idrottande ungdomar har bätt-
re självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än 
jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar (Källa: Rik-
sidrottsförbundet)

• Hälsa - Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens 
(Källa: Riksidrottsförbundet)

• Undervisning och kunskap - fotbollsskola, idrottsevenemang, 
gemenskap

Att beakta i nästa skede 

• Bulleraspekter

• Mer dialog med lokala ungdomar, framförallt tjejer och FC Skövde 
om innehåll i akivitetsparken

• Samplanera ekosystemtjänster, infrastruktur och ny bebyggelse

• Säkerställa stråk och kopplingspunkter  

• Parkstugans integration i aktivitetsparken

Utredningar 

• Trafik- och parkeringsutredning

• Förstudie, bussgata i grönstråk i samplanering med ekosystem-
tjänster

• Dagvattenutredning 

• Gestaltningsprogram
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A Befintlig skateutrustning byggs på och utvecklas i dialog med  
 lokala skatare och bmx-åkare

B Befintlig mindre basketplan behålls

C Aktiviteter såsom utomhusgymnastik, volleyboll och parkour

D Parkourutrustning eller alternativ placering av skate park

E Hinderbana

F Området ges en enhetlig, robust och spännande gestaltning  
 som även har lugna, lummiga miljöer med sittplatser för större  
 grupper. Formstarka träd används för att skapa rum och färg  
 medan siktstråk behålls

G Utegym för yngre och äldre

H Parkstugan kan vara en viktig samlingsplats och resurs i  
 aktivitetsparken och bör integreras gestaltningsmässigt med  
 områdets nya aktiviteter. Boulebanan behålls och rustas upp

I Omklädningsrum, läktare och klubblokal placeras väster och  
 söder om fotbollsplanen med infart från Barkvägen. Detta för  
 att inte skapa barriärer mot grönstråket

J Istället för minigolfbanan föreslås en konstgräsplan   
 med belysning, 5-manna i anslutning till Parkgården.   
 Utrymme för en sjumannaplan finns med en justering av  
 gångvägen i grönstråket

K Viktig knutpunkt för gång- och cykel gestaltas som mötesplats   
 och entrépunkt till Aktivitetspark KG

Figur 15. Illustrationsplan - Aktivitetspark KG
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Bild 27. Skate 

Bild 28. Utegym, hinderbana, gymnastik Bild 29. BMX, freestyle
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7 Stadsdelsparken Lilla Sommarland 
och Fjärilsparken

Området idag
Området utgör den norra delen av det centrala grönstråket som löper 
genom Södra Ryd. Den norra delen av området som kallas för Lilla 
Sommarland är idag huvudsakligen en stor gräsyta omringad av min-
dre skogspartier. Den södra delen är en mindre mosaik av gräsytor och 
skogspartier mellan Fjärilskolan och ett bostadsområde.

Det finns en amerikansk fotbollsplan, en mindre lekplats med några 
sittplatser, en anlagd pulkabacke och en grusplan som tidigare har, 
enligt medborgardialog, spolats vintertid för skridskoåkning. I söder 
finns Fjärilskolan som i skrivande stund är stängd för skolverksamhet 
men planeras att öppnas igen. Mot norr finns ett befintligt rekreations-
område och mot öst och väst finns det bostäder med villor, radhus och 
kedjehus.

Det finns två gångstråk som ansluter till området i söder och ett 
gångstråk i norr som kopplar ihop bostadsområdena. Området upp-
levs som en egen plats eftersom den är visuellt avskärmad och saknar 
direkt koppling till något bostadsområde. 

Under workshopen med skoleleverna framkom det att Lilla Sommar-
land är en favoritplats i Södra Ryd som används bland annat för fot-
boll, lek och picknick. Den upplevs dock av vissa som otrygg eftersom 
det saknas belysning och är avskärmad från omkringliggande bebyg-
gelse.  Samtidigt ses avsaknaden av bebyggelse även som en positiv 
aspekt för platsen. 

Området är planlagt som PARK och utgörs av kommunalt ägd mark. 

Figur 16. Nuläge Lilla Sommarland och FjärilskolanBild 30. Lilla Sommarland utgörs idag huvudsakligen av en gräsyta omringad av 
skogspartier

Amerikansk 
fotbollsplan

Fjärilskolan

Lilla Sommarland

pulkabacke

grusplan

0 250m
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Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag

Kopplingar med omgivningen

Busshållplats finns vid Fjärilskolan på Stenelidsgatan där parkerings-
möjligheter för besökare även bör anordnas. Vid utbyggnaden av 
delområde 5 Ryd 15:15 finns det möjlighet att anordna parkering och 
busshållplats i direkt anslutning till parken om behov finns. Gång- och 
cykelnätet kommer att vara en viktig koppling mot omgivningen och 
därför bör ett genomtänkt skyltningsprogram anordnas så att besöka-
re lättare hittar hit.  

Struktur och kommunikation

Lilla Sommarland och Fjärilsparken är tänkta som två parker med lite 
olika karaktärer och funktioner som tillsammans bildar Södra Ryds 
Stadsdelspark. Idén är att skapa en attraktiv stadsdelspark som kan an-
vändas av familjer och barn för umgänge, avkoppling och rekreation. 
Många i Södra Ryd har redan en positiv association till Lilla Sommar-
land som gör att en satsning och upprustning i området kan ge stor 
positiv effekt.

Den befintliga strukturen behålls men skogspartier föreslås öppnas 
upp och gallras för att skapa flera siktlinjer mot entrépunkter, Fjäril-
skolan och bostäder. Parkerna kompletteras med parkträd och en mer 
varierande grönska med både estetiska och biologiska värden

Stråk och mötesplatser

Lilla Sommarland och Fjärilsparken tillsammans utgör cirka en tred-
jedel av det centrala grönstråket och är på så sätt mycket viktiga som 
mötesplatser, rekreationsområden och spridningskorridor. 
Gång- och cykelstråk genom parken bör gestaltas som en del av parken 
och kan med fördel ha en mer slingrande form för att hålla ner hastig-
heter och ge en mer rofylld upplevelse.

Mötesplatser inom Lilla Sommarland kommer att kretsa kring grill-
ning, picknick, lek och rörelse medan mötesplatser inom Fjärilsparken 
kommer att kretsa kring umgänge, kontemplation och vila.
Dagvattendammar föreslås utformas som en del av stadsdelsparkens 
gestaltning för att skapa vattenspeglar, rekreationsmöjligheter och ett 
dagvattenstråk.

Bebyggelse och funktioner

Lilla Sommarlands utformning i söder måste beakta en möjlig fram-
tida utökning av Fjärilskolans verksamheter. Inom stadsdelsparken 
föreslås några mindre byggnader såsom grillstugor, glasskiosk eller 
enkla paviljonger.

Området måste ha bra genomgående belysning. Aktiviteter och funk-
tioner ska planeras och utformas som passar för familjer. Möjliga 
funktioner vid Lilla Sommarland kan vara:

• Grillplatser, picknickytor med sittplatser och bord

• En stor väl gestaltad lekplats med lekutrustning som passar för 
barn i åldrar 1 till 13 år

• Vattenspegel

• Vattenlek i form av exempelvis splash pad 

• 11-manna fotbollsplan som kan delas av till två stycken 7-manna

• Isbana för skridskoåkning vintertid

• Anlagda mountainbikespår genom skogspartier

• Glasskiosk

Möjliga funktioner vid Fjärilsparken kan vara:
• Utomhuspedagogik

• sittplatser

• vattenspegel

• reflektion och kontemplation

• Bi- och fjärilsväxter, ”insektshotell” och tillhörande informations-
skyltar

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• En ny, väl gestaltad stadsdelspark med fokus på familjer och fritid 
blir ett nytt besöksmål i Södra Ryd

• Nya, attraktiva mötesplatser som uppmuntrar till umgänge, av-
koppling och lek

• Södra Ryds närhet till natur lyfts fram genom Fjärilsparken

• Södra Ryd upplevs som familjevänligt och välkomnande

Ökad integration och hållbarhet för framtiden

• Sociala relationer - stadsdelsparken blir en central punkt där 
människor från omkringliggande bostadsområden möts.

• Vattenrening och reglering - dagvattenhantering inarbetas i områ-
dets utformning

• Möjligheter för undervisning och kunskap skapas - Fjärilskolan får 
användning av stadsdelsparken

• Pollinering - miljöer för insektsliv skapas 

• Grönstråkets sociala och rekreativa värden ökas

• Estetiska värden och fritidsupplevelser ökas

Att beakta i nästa skede 
• Samplanera ekosystemtjänster med stadsdelsparkens utformning

• Säkerställa stråk och entréer 

• Fjärilskolans utbyggnad

Utredningar 

• Stadsdelsövergripande dagvattenutredning 

• Skyltningsprogram

• Gestaltningsprogram

Bild 31. Vattenlek och splash pad

Bild 32. Skridskoåkning vintertid

Bild 33. Familjevänligt



26 Bilaga 1  Programförslag -Delområden      2019-09-25

A Entréer och gångvägar gestaltas som en del av stadsdelsparken

B Grusplanen rustas upp och kompletteras med fotbollsmål  
 sommartid. Vintertid spolas is för allmän skridskoåkning

C Dagvattendamm och vattenspegel med fontän

D Grill- och picknickmöjligheter skapas bland stora parkträd

E Glasskiosk, grillstuga eller paviljong 

F Lekplats och splashpad

G Fotbollsplan med flera spelmöjligheter

H Mountainbikespår anläggs inom skogspartier

I Stadsdelsparken utformas för att tillåta delad användning av  
 både Fjärilskolans elever och allmänheten 

J Tydlig koppling skapas mellan Lilla Sommarland och   
 Fjärilsparken

K Gestaltad dagvattendamm med fontän, sittplatser, brygga och  
 planteringar

L Gångstigar och sittplatser bland blommande planteringar som  
 attrahera fjärilar, bin och övriga insekter

Figur 17. Illustrationsplan - Lilla Sommarland och Fjärilsparken
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Bild 34. Dagvattenhantering, vattenspegel, stora parkträd och slingrande gångvä-
gar

Bild 35. Lek för barn i alla åldrar Bild 36. Picknick, grillning och umgänge

Bild 37. Planteringar som attrahera fjärilar och övriga insekter Bild 38. Möjligheter för utomhuspedagogik i anslutning till Fjärilskolan Bild 39. Fontän - ett estetiskt värde men även en syresättningsfunktion

Fjärilsparken

Lilla Sommarland
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8 Hälsoparken Hälsans Park

Området idag
Området är idag en del i Södra Ryds grönstruktur med klippta gräs-
ytor och fragmenterade skogspartier. Asfalterade gångstråk korsar 
området och huvudflödena sker i en nord-sydlig rikting. Det finns en 
uppvuxen trädallé som leder gående och cyklister från Centrum/Tim-
mervägen in till området. Området ligger på bara 180 meter gångav-
stånd från torget. 

Det finns en större lekplats, en skulptur i form av en labyrint, en 
hundrastgård och skyddsrum i området. Området avgränsas av Västra 
Skogsrovägen i väst och det centrala grönstråket i öst. 

Nord och syd om området finns bostadsbebyggelse i form av lamellhus 
som är två och tre våningar höga. Ett mindre stadsodlingsprojekt har 

Figur 18. Området idag

Bild 40. Området utgörs idag huvudsakligen av gräsytor och mindre skogspartier

påbörjats i området. Enligt uppgifter från projektledaren har intresset 
och egangemanget varit stort.

Området bedöms att ha ett relativt lågt socialt värde utöver stadsod-
lingsprojektet och lekplatsen. Skogspartierna skapar en viss rumslig-
het och variation i området som bedöms som positivt. 
Området är planlagt som PARK, NATUR och Bostäder, B och utgörs av 
kommunalt ägd mark. Två samfälligheter finns inom området.
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Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag.

Kopplingar med omgivningen

Busshållplats finns vid Södra Ryds centrum där parkeringsmöjligheter 
även kommer att finnas.  Busshållplats finns även vid Västra Skogsro-
vägen och i framtiden vid den nya bussgatan i det centrala grönstråket.  
Gång- och cykelnätet kommer att vara en viktig koppling mot omgiv-
ningen och därför måste ett genomtänkt skyltningsprogram anordnas 
så att besökare hittar. 

Struktur och kommunikation

Hälsans Park skapas kring en central knutpunkt längs gång- och 
siktstråket från Södra Ryds torg. Närheten gör att synergier kan skapas 
mellan Hälsans Parks och torgets verksamheter såsom försäljning av 
odlade grönsaker, matlagning, café, evanemeng och restaurang.
En radiell struktur kring den centrala knutpunkten gör att odlingslot-
ter, växthus och lokaler kan byggas allt eftersom efterfrågan ökas och 
finansiering finns.
Den befintliga grönstrukturen behålls men skogspartier föreslås öpp-
nas upp och gallras för att skapa flera siktlinjer och mer ljusinsläpp för 
odlingslotter.

Stråk och mötesplatser

Gång- och siktstråket från centrum bevaras och förstärks för att skapa 
en tydlig koppling. Nya mötesplatser skapas i form av växthus, odlings-
lotter, grillplatser, café och uthyrningslokaler. 
Syftet är att skapa en inbjudande miljö där både äldre och yngre kän-
ner sig välkomna och kan sysselsätta sig med något aktivt och positivt i 
form av odling och trädgårdsarbete. 
Möjligheter finns för bland annat en rehabiliteringsträdgård, sin-
nesträdgårdar, pedagogiska trädgårdar, ungdomsaktiviteter, utbild-
ningar inom gröna näringar och fröbytardagar. 
Hälsoslingan som finns i Södra Ryd kan med fördel kopplas till Häl-
sans Park.

Bebyggelse och funktioner

Hälsans Parks utformning måste beakta en möjlig framtida förtätning 
med bostäder i områdets sydvästra hörn. Inom stadsdelsparken före-
slås några mindre byggnader såsom växthus och mindre lokaler med 
café, uthyrningsmöjligheter med mera.
Området måste ha bra genomgående belysning. Möjliga funktioner vid 
Hälsans Park kan vara:

• Odlingslotter med friggebodar

• Större växthus

• Café, uthyrnings- och utbildningslokal 

• Mindre försäljning och marknadsstånd i samband med torghandel

• Grillplatser, picknickytor med sittplatser och bord

• Befintlig lekplats kompletteras och öppnas upp mot den centrala 
knutpunkten

• Rehabiliterings-, sinnes- och pedagogiska trädgårdar 

• Umgänge, reflektion, kontemplation

• Vård

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge

• En ny, välgestaltad park med fokus på hälsa och det gröna blir ett 
nytt besöksmål i Södra Ryd

• Möjligheter för positiv sysselsättning och utbildning skapas

• Södra Ryd upplevs som familjevänligt och välkomnande

• Positiva upplevelser och nyheter skapas

Ökad integration och hållbarhet för framtiden

• Hälsa och fritidsupplevelser - nya hälsosamma aktiviteter skapas

• Sociala relationer - Hälsans Park blir en central punkt där 
människor från omkringliggande bostadsområden och hela Sköv-
de möts.

• Rening av vatten - dagvattenhantering inarbetas i områdets ut-
formning

• Undervisning och kunskap - pedagogiska trädgårdar, ungdomsak-
tiviteter, utbildningar inom gröna näringar 

• Pollinering - miljöer för insektliv skapas 

• Intellektuell och sinnlig inspiration - odlingar, rehabilitering- och 
sinnesträdgårdar

Att beakta i nästa skede 
• Samplanera ekosystemtjänster med Hälsans Parks utformning

• Angränsande förtätningsområden

• Möjligheter för synergier med torghandel, saluhall och restaurang

• koppling med föreningsliv

Utredningar 

• Stadsdelsövergripande dagvattenutredning 

• Skyltningsprogram

• Gestaltningsprogram

• Volymstudier

Bild 41.  Ett mindre stadsodlingsprojekt har påbörjats

Bild 42. Nya hälsosamma aktiviteter skapas
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A Hälsans Park byggs kring en central knutpunkt som ligger på  
 ett sikt- och gångstråk mot torget vid Södra Ryds centrum (B)

B Sikt- och gångstråket mot torget gestaltas och förstärks för att  
 skapa en tydlig koppling. Trädallé behålls.

C Lokal med exempelvis café placeras vid knutpunkten

Figur 19. Illustrationsplan - Hälsans Park

D Befintlig lekplats öppnas upp mot knutpunkten och   
 kompletteras med naturlek

E Växthus placeras nära knutpunkten och ges utrymme för  
 expansion 

F Odlingslotter med friggebodar

G Skogspartier gallras och grillmöjligheter skapas

H Gångstråk gestaltas som en del av Hälsans Park och leder  
 gång- och cykeltrafik från befintliga och nya bostadsområden  
 in till knutpunkten och vidare till centrum
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Bild 43. Ett arkitektoniskt formspråk som lyfter och harmonierar med Hälsans Park 
ska eftersträvas. Byggnaden kan innehålla café, uthyrnings- och utbildningslokaler. 
Byggnaden placeras vid Hälsans Parks knutpunkt

Bild 44. Befintlig lekplats kompletteras med lekutrustning i naturliga material Bild 45. Odlingslotter ger positiv sysselsättning och hälsoeffekter

Bild 46. Synergier med torghandel, saluhall, restauranger och marknadsdagar 
skapas

Bild 47. En ny, väl gestaltad park med fokus på hälsa och det gröna blir ett nytt 
besöksmål i Södra Ryd

Bild 48. Ett   växthus förlänger säsongen, blir en ny mötesplats och skapar utbild-
ningsmöjligheter
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Området
Delområde 9 består av Östra Skogsrovägen med intilliggande markom-
råde samt ett naturområde mellan befintliga bostadsenklaver. Mark-
området mellan vägen och befintlig bebyggelse utgör en skyddszon för 
järnvägen som löper parallellt med Östra Skogsrovägen. Östra Skogsro-
vägens gaturum är näst intill obefintligt, och till största delen omgär-
dat av breda gräsytor. Vägen syftar enbart till att leda trafik in till Söd-
ra Ryds östra bostadsenklaver och utgör tillsammans med järnvägen 
en barriär mellan Södra Ryd och nya utvecklingsområden österut.

Området mellan Östra Skogsrovägen och det nord-sydliga grönstråket 
utgör ett brett släpp mellan två bostadsenklaver. Området upplevs som 
otryggt. Inom delområdet finns ingen bebyggelse.

Östra Skogsrovägen och anslutande markområde är planlagt för 
allmän platsmark. Grönområdet berörs av två detaljplaner och är till 
största delen planlagt som allmän platsmark. En del av grönområdet 
är planlagt för B, bostäder med en outnyttjad byggrätt. 

Östra Skogsrovägen är i kommunal ägo. Markområdet mellan väg och 
järnväg ägs av staten. Delar av grönområdet innefattas av samfällig-
heter.

Förslag
Se illustrationsplan på nästa uppslag. 

Åtgärder i korthet 

• Ny knutpunkt, Station Skövde Norra

• Knutpunkt för olika trafikslag 

• Attraktiv kollektivtrafik, Bussgator

• Biltrafik, kopplingar öst-väst

• Ny bebyggelse intill nytt stråk och längs Östra Skogsrovägen

Kopplingar med omgivningen 

Östra Skogsrovägen är en av Södra Ryds viktigaste kontaktytor. 
Trafikanter som vistas på gatan ska uppleva att de uppehåller sig i Söd-
ra Ryd. En omgestaltning av Östra Skogsrovägen integrerar vägen i den 
befintliga strukturen och minskar känslan av transportled. Trafikan-
ten ska uppleva gaturummet som tilltalande. 

Den viktigaste kopplingspunkten är station Skövde Norra. Stations-
etableringen skapar gena och direkta flöden mellan Södra Ryd och 
områden öster om järnvägen. 

• Knutpunkt för olika trafikslag, järnväg, buss, gång och cykel.

• Möjliggör för ny entré till Södra Ryd med direkt koppling till stads-
delens mittpunkt, Mötesplats Mitt och vidare genom stadsdelen 
norrut (buss, bil) och söder ut mot centrum (buss).

• Möjliggör för attraktiva gång- och cykelstråk med rak förblindelse 
till stadsdelens västra sida och vidare till verksamhetsområden 
väster om riksväg 26, vilket främjar cykelpendling. 

Struktur och kommunikation 

Östra Skogsrovägen utformas som stadsdelsgata. Gaturummet mins-
kas och gestaltas med trädplantering och möblering. Korsningar och 
viktiga kopplingspunkter tydliggörs och stor vikt läggs på den mänsk-
liga skalan, säkerhet och trygghet. Östra Skogsrovägen sammankopp-
las med Västra Skogsrovägen (Delområde 5) 

Station Skövde norra utgör en viktig etablering för de interna kopp-
lingarna inom Södra Ryd. Hållplatsläget möjliggör nya resmönster och 
ger ett underlag till föreslagna bussgator som skapar gena och direkta 
flöden till centrum.

Kollektivtrafik ska vara det bärande trafikslaget och integrera olika 
trafikslag med varandra och koppla samman stadsdelar. Biltrafik mel-
lan Östra Skogsrovägen och Stenelidsvägen skapar direkta kopplingar 
till stadsdelens funktioner och skapar förutsättningar för ett gent 
stråk norrut.
 

Stråk och mötesplatser 

Grönområde tas i anspråk för ny infrastruktur och bebyggelse. Träd 
bör med fördel sparas så långt som möjligt och fungera som sprid-
ningskorridor mot öster.

Området fyller en viktig funktion som koppling mellan mötesplatserna 
station Skövde Norra och Mötesplats Mitt. 

Figur 20. Nuläge Östra Skogsrovägen

Bild 49. Villaområden finns i anslutning till delar av Östra 
Skogsrovägen
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Bebyggelse och funktioner 

Intill ny infrastruktur mellan station Skövde Norra och Mötesplats 
Mitt förtätas befintlig struktur med ny bebyggelse. Byggnaderna pla-
ceras i öppen struktur och ges aktiva fasader med entréer mot stråket. 
Byggnadshöjd anpassas till befintlig bebyggelse, två-tre våningar. 
Mindre verksamhetsetablering ska möjliggöras i bottenplan. Ny gata 
förses med kantstensparkering och tydlig funktionsindelning. 

Längs Östra Skogsrovägen utvecklas ny bebyggelse för bostäder och 
verksamheter. Ny bebyggelse kortar visuella avstånd längs Östra 
Skogsrovägen och minskar gaturummets volym. Stor hänsyn ska tas 
till buller från järnväg och nya bostäder utformas med en tyst sida.  Ny 
bebyggelse utgör Södra Ryds framsida mot öster och tillsammans med 
station Skövde norra utgör de en viktig sammanlänkande funktion 
med nya utvecklingsområden öster om järnvägen. 

Identitetsskapande åtgärder och uppfyllelse av önskat läge 

• Delområde 9 är Södra Ryds skyltläge mot trafikanter på passe-
rande tåg och bör gestaltas på ett sätt som lyfter fram Södra Ryds 
identitet 

• Nya byggnader med hög kvalitet i arkitektonisk form och material 
kan med fördel placeras nära stationsläget

• Det offentliga rummet bör ha hög kvalité i utformning, material 
och skötsel

• Förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafik i området 

• Välkomnande och tydliga entréer skapas

Ökad Integration och hållbarhet för framtiden
• Placering av station Skövde Norra tydliggör kopplingen till Södra 

Ryd och skapar attraktiva flöden och genomströmning samt under-
lag för service

• Ny knutpunkt mellan olika trafikslag generar möten mellan 
människor och tillgängliggör Södra Ryd

• Blandade funktioner gör att området befolkas olika tider på 
dygnet, upplevs tryggt och skapar mötesplatser både inom- och 
utomhus.

• Gaturum och funktioner som främjar möten och vistelse 

• Varierade boendeformer 

• Sammanhållande stadsdelsgata tydliggör de interna kopplingarna

• Attraktiv, gen och tillgänglig kollektivtrafikförsörjning 

• Främjar sammankopplande stråk 

Figur 21. Illustrationsplan - Utvecklingsområde Östra Skogsrovägen

Att beakta i nästa skede  
• Över tid samplanera bussgator, etablering av biltrafik, ny bebyg-

gelse och dess eventuella verksamheter

• Tillgänglighetsaspekter, mellan olika trafikslag

• Eventuell etablering av synliga dagvattenstråk längs Västra Skogs-
rovägen

• Kommunicera station Skövde Norras läge i förhållande till an-
gränsande stadsdelar.

Utredningar 

• Utredning, stationsläge. Inklusive förprojektering och sektioner. 

• Nya funktioner och behov av yta

• Bullerutredning, trafik (väg och järnväg) inklusive vibrationer

• Närhet till farligt gods och eventuella åtgärdsförslag

• Naturinventering, (bevarandevärda träd) 

• Volymstudie

• Trafik- och parkeringsutredning

• Stadsdelsövergripande dagvattenutredning 

Bild 50. Station Skövde Norra blir en knutpunkt för olika trafikslag, järnväg, buss, 
gång och cykel
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Bild 51. Nya byggnader med hög kvalitet i arkitektonisk form och material kan med 
fördel placeras nära stationsläget

Bild 52. Vid en tillkommande järnvägsstation får Östra Skogsroäven en mer stads-
mässig karaktär med varierade boendeformer

Bild 53. Välkomnande och tydliga entréer skapas


