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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-06 § 128/21 att 
ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket.

Samråd har hållits mellan den 24/1 - 21/2 2022. 
Inbjudan har skickats ut med post den 21/1 till 
fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteck-
ning, daterad 2022-01-13. Kungörelse om samråd 
skickades samtidigt via e-post till berörda kom-
munala nämnder, sektorer, råd och bolag samt till 
övriga remissinstanser som bedömts ha intresse av 
planförslaget.

Kungörelse kring samrådet infördes även den 24/1 
i Skaraborgs Allehanda (SLA). 

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits 
utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista dag för att lämna syn-
punkter har varit den 2022-02-21.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig 
redovisas i matrisen till höger.

Instans
Yttrande 

utan  
synpunkt

Yttrande 
med  

synpunkt

Yttrande 
mot  

förslaget
Länsstyrelsen x

Lantmäterimyndig-
heten i Skövde x

Kommunala  
nämnder och bolag

Kultur- och 
fritidsnämnd x

Servicenämnd x

Skövde Energi  (värme) x

Skövde Energi  (elnät)

Skövde stadsnät (opto) x1

Avfall & Återvinning 
Skaraborg (A&ÅS)

Miljönämnden Östra 
Skaraborg (MÖN) x

Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) x

Kommunala råd
Brottsförebyggande råd

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshin-
derfrågor

Övriga  
remissinstanser

Försvarsmakten

Luftfartsverket x

Naturskyddsföreningen 
i Skövde

Näringslivsforum i 
Skövde

Polismyndigheten x

Skanova (TeliaSonera) x

Skövde  
hembygdsförening

Skövde Näring

Trafikverket x

Förvaltniningen för kul-
turutveckling (VGR) x

Västergötlands  
museum

Västtrafik AB x

Sakägare 1 1

Övriga
Sammanräkning

1) Yttrande via Servicenämnden/sektors service

2 (24)Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket - Samrådsredogörelse

2022-04-19



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 

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen anser att förslaget på ett bra sätt 
avspeglar kommunens ambition vad gäller utveck-
lingen av Science Park Skövdes verksamhet genom 
att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och 
ett parkeringshus.

Länsstyrelsen har däremot synpunkter på några 
delar av underlaget som behöver hanteras bättre 
för att Länsstyrelsen ska kunna godkänna planen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

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

Motiv för bedömningen

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)

Länsstyrelsen anser att detaljplanen är i konflikt 
med människors hälsa och säkerhet samt strand-
skydd (MB 7kap) enligt nedanstående:

Hälsa och säkerhet

Riskerna från västra stambanan är tillräckligt väl 
hanterade, där har Länsstyrelsen inga synpunkter. 
Däremot är Länsstyrelsen tveksam till hanteringen 
av gaslagret på den intilliggande bussdepån.

Risk för olyckor

Kommunen beskriver att det är sannolikt att buss-
depån med gaslagring är avvecklad då planområdet 
etableras, men denna förutsättning är inte säker-
ställd. Därmed utgår Länsstyrelsen i sin bedömning 
från att riskkällan finns kvar och behöver hanteras.

Gasvolymerna är enligt riskanalysen 38 500 liter på 
gasflak och 16 800 liter i cistern. I riskanalysen hän-
visas vad gäller skyddsavstånd från dessa gaslager 
till branschstandarden TSA 2020 som enligt redovi-
sad tabell tillåter att gaslager med volymer över 4000 
liter placeras 12 meter från byggnad. Kommunen 
bör notera att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig 
gas och brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1) som 
allmänt råd redovisar motsvarande skyddsavstånd 
som TSA 2020 mellan 4000 och 8000 liter (12 meter). 
Men för större mängder än 8000 liter gäller inte det 
allmänna rådet och då behövs istället en objekts-
specifik riskutredning. Vad gäller metangas i cistern 
finns inget allmänt råd, istället gäller även i det fallet 
objektspecifik riskbedömning.

Skyfall

Kommunen redovisar en tydlig strategi för skyfalls-
hanteringen och har säkerställt ett antal åtgärder 
vilket är mycket positivt. Kommunen har också 
redovisat en översiktlig höjdsättning för området. 
Länsstyrelsen noterar dock att kommunen ej har 
reglerat höjdsättning eller marklutning. Till nästa 
skede bör kommunen arbeta vidare med att säker-
ställa skyfallsåtgärderna, alternativt motivera varför 
det inte behövs.

Strandskydd

Om strandskydd upphävs ska det vara för att det 
krävas för att kunna genomföra detaljplanen. Inom 
parkmarken samt prickmark kontor där det idag 
är naturmark i nordvästra delarna av planområdet 
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anser Länsstyrelsen att strandskyddet inte ska upp-
hävas. Skulle eventuella åtgärder vidtas där som 
kräver dispens får det prövas.

En fråga som bör klargöras är varför Mariesjö gård 
är inhägnat med högt stängsel och taggtråd. Är det 
ett nytt stängsel och hur har det varit historiskt med 
inhägnad av Mariesjö gård? Det behöver klargöras 
för det kan vara avgörande för strandskyddsfrågan. 
Kaplansgatan kan inte anses vara en väg av storleken 
att den skulle anses vara avskiljande.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens upp-
gifter under samrådet att särskilt ge råd om till-
lämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 
(utökat, efter 1 januari 2015)

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.

Barnperspektiv

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020 och kommunerna har genom sitt planmonopol 
en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkon-
ventionen ska införlivas i samhällsplaneringen. 
Av planförslaget bör det framgå om en prövning av 
barns bästa genomförts och om barn har varit del-
aktiga i processen. Länsstyrelsen rekommenderar 
därför kommunen att göra en bedömning för hur 
barn påverkas av planförslaget. Kommunen bör ta 
ställning till planförslagets positiva eller negativa 
påverkan på barns miljö, hälsa, trygghet och till-
gänglighet inom och i angränsning till planområdet.

Förhållande till ÖP

I ÖP 2025 ingår planområdet i ett större utveck-
lingsområde för Science Park Skövde. Utvecklingen 
föreslås ske långsiktigt genom omställning av 
lokaler i kombination med nybyggnation där ett 
planprogram föreslås tas fram för hela området. ÖP 
2025 anger att den framtida markanvändningen är 
avsedd för Högskola/Forsknings och innovations-
företag (HF).

Naturmiljö

Länsstyrelsen anser det positivt att man skyddar 
de värdefulla almarna som finns i sydväst med 
skyddsbestämmelser och även gruppen av träd 
längre norrut längs Kaplansgatan.

Vatten

Dagvattenhanteringen är tillfredsställande beskri-
ven och volymer för fördröjning finns med som 
planbestämmelser.

Denna detaljplan utgör ett delområde inom plan-
programmet för Mariesjö och det större utveck-
lingsområdet. Som tidigare framförts bör dag-
vattenhanteringen för denna detaljplan tydligare 
relateras till det större sammanhanget. Detta för 
att långsiktigt få till bra infrastruktur för gröna och 
blå stråk genom hela utvecklingsområdet som kan 
bidra till att minska belastningen på recipienten 
från dagvatten, bibehålla grundvattenbalansen, 
minska effekterna av översvämningar och torka, 
utjämna temperaturvariationer i ett förändrat 
klimat.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen arbe-
tar aktivt med det allmänna intresset kulturvärden 
och har bedömt byggnaden – Tegelugnen - som 
kulturhistoriskt värdefull genom att besitta viktiga 
miljöskapande och historieberättande värden, 
och att kommunen avser skydda denna genom 
pågående planarbete.

Kommunen har fört över befintliga skyddsbestäm-
melser till plankartan i samrådsskedet.

Kommunen redovisar i planbeskrivningen att ett 
kulturmiljöunderlag (Antikvarisk förundersök-
ning och konsekvensanalys) håller på att tas fram 
inför granskningsskedet.

Vidare framförs i planbeskrivningen att kulturmil-
jöutredningens resultat avses att ligga till grund för 
översyn av skyddsbestämmelserna, huruvida de 
behöver revideras för att uppnå lämplig utform-
ning av skyddet och därmed uppnå god gestaltad 
livsmiljö och en hållbar utveckling av aktuellt 
planområde och Mariesjö som helhet.

Denna kulturmiljöprocess inför granskningsske-
det ser Länsstyrelsen som mycket angelägen och 
positiv då kommunen med stor fördel överväger 
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att specificerar skyddsbestämmelserna vidare 
möjligen i kombination med varsamhets-, utform-
ningsbestämmelser och rivningsförbud för att 
kunna säkerställa det förhållningssätt vid underhåll 
som redovisas i planbeskrivningen. Kommunen 
uttrycker att underhåll av aktuell kulturmiljö avses 
ske genom att det som är original bevaras och tidi-
gare förvanskande ändringar återställs.

Med grund i det kommande kulturmiljöunderlaget 
uppmuntras även kommunen att se över behovet 
av att förtydliga bevarandedelen i syftet med detalj-
planen.

Koppling till miljömålen

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

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

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Kommunen har låtit utföra en miljöteknisk mark-
undersökning (Jordnära miljökonsult 2021) till sam-
rådsskedet. Vid undersökningen påträffades rödfyr 
i en punk och enstaka höga halter av arsenik, zink 
och barium. Vid schakt i området med förorenad 
mark ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten 
MÖS. Samråd angående hur rödfyr ska hanteras 
och hur andra förorenade massor ska tas omhand 
ska också göras till MÖS.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att 
tillföra planen.

Bemötande och kommentarer:

Hälsa och säkerhet
Risk för olyckor

Det finns ett undertecknat avtal om uppsägning 
från Nobina för avflyttning den 14 juni 2024 från 
lokalen på Mariesjö. Då flyttas även gaslagring ut 
från fastigheten. Samtidigt planeras ett färdigstäl-
lande av det nya kontor-/parkeringshuset på Tegel-
bruket 5 ske först våren 2025. Övriga till-/nybygg-
nader, exempelvis av Pergolan mot Kaplansgatan, 
som detaljplanen medger beräknas ske senare än 
2025. Sektor samhällsbyggnad har haft ett TEAMS-
möte med Länsstyrelsen 2022-02-28 och beskrivit 
situationen och visat avtalet. Länsstyrelsen har då 
angett att detta räcker som underlag och att sektor 
samhällsbyggnad inte behöver utreda frågan yt-
terligare. Planbeskrivningen kompletteras med 
denna information.

Skyfall

Plankartan kompletteras med +-höjder för lokalga-
torna runt kvarteret i syfte att avleda ett skyfall öst-
erut längs Kaplansgatan respektive Mariesjövägen. 

Strandskydd
Det huvudsakliga skälet för att på nytt upphäva 
strandskyddet som sektor samhällsbyggnad anför 
är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften (MB 7 kap. 18c § pkt 1). Planbeskrivningen 
förtydligas så att detta framgår. Alla föreslagna för-
ändringar gagnar enligt sektor samhällsbyggnads 
uppfattning strandskyddets syften, se planbeskriv-
ningen sidan 13. Sektor samhällsbyggnad bedömer 
att detta skäl, dvs att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, i sig räcker för att på 
nytt upphäva strandskyddet inom planområdet.

Inom den föreslagna parkmarken föreslås minst 
en trappa anläggas, därtill en handikapp-/cykelan-
passad ramp/slinga från Kaplansgatan ned till det 
nya torget. Både trappa och ramp ingår i det pla-
nerade Kunskapsstråket som ska sammanbinda 
befintliga och nya verksamheter inom Science 
Park Skövde. Åtgärderna har stöd i planens syfte 
och framgår även av text och illustrationer på 
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i en tidigare detaljplan för kv Tegelbruket 5 mm 
(DP506) från 2002. I den planen avstod kommu-
nen mark till Mariesjö gård längs Kaplansgatan då 
gatan smalnades av. I ett avtal om markbytet från 
dec 2000 står det i en punkt att ”kommunen skall 
också sätta upp ett nytt nätstaket i den nya gränsen. 
Staketet skall utformas i likhet med det befintliga 
staket som är uppsatt i nuvarande fastighetsgräns.” 
Dagens nätstaket har alltså ersatt ett äldre staket 
som stod ca 3 meter väster om det nuvarande. 2003 
gjordes ingen ny bedömning kring strandskyddet 
då det redan fanns ett staket som avhöll allmänhe-
ten från att nå vattnet på Mariesjö gård. Det äldre 
staketet uppfördes förmodligen i slutet på 1960- 
talet i samband med en tidigare markreglering.
Sektor samhällsbyggnad ser ingen koppling mellan 
hur/när nätstaketet uppkom och det huvudsakliga 
skälet för att upphäva strandskyddet inom plan-
området (MB 7 kap. 18c § pkt 1), se första stycket 
i bemötandet under denna punkt.

Barnperspektiv
Planprogrammet för Mariesjö (bil. A) redovisar 
översiktligt konsekvenserna av omvandlingen av 
Mariesjö ur ett barnsperspektiv. Där framgår bl.a. 
att ett utbyggt gång- och cykelvägnät och den före-
slagna variationen i stadsdelen med utbud av skola, 
lokal service, handel samt kultur-, lek- och fritids-
aktiviteter är positivt är ur ett barnperspektiv. 
Specifikt för planområdet, som huvudsakligen 
innehåller arbetsplatser, så förbättras förutsätt-
ningarna för barn då privat kvartersmark (bl.a. 
parkering och tillfarter) omvandlas till allmänplats 
avsedd för möten och aktiviteter för alla. Avsikten 
är att både den nya parkmarken och torgytan bl.a. 
ska utformas med hänsyn tagen till barns behov. 
Biltrafiken till/från området styrs om och samlas i 
ett parkeringshus, vilket höjer trafiksäkerheten på 
områdets gator. Planförslaget möjliggör också ett 
genomförande av det första steget för ett framtida 
bilfritt gångstråk - Kunskapsstråket - till en fram-
tida ny stadsdelspark norr om dagens Mariesjö. 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskriv-
ning av ovan positiv inverkan på barns situation. 
Några negativa konsekvenser jämfört med dagens 
situation har inte kunnat identifierats.

Vatten
Planbeskrivningen kompletteras i text och bild 
kring hur dagvattenhanteringen översiktligt är 
tänkt att fungera i Mariesjö.

exempelvis sidorna 8 och 11 i planbeskrivningen 
och stöds därtill av bestämmelsen gc1 på plankar-
tan. Åtgärderna krävs för att kunna genomföra 
detaljplanen och därför bör även strandskyddet 
upphävas inom parkmarken. 
Prickmarken runt/mellan befintliga kontorsbygg-
nad (Växthuset) och föreslagna byggrätter är idag 
tydligt avgränsad och ianspråktagen. Här finns 
exempelvis två anlagda uteplatser och gångvägar, 
se bilder nedan.

Marken nyttjas idag som samling-/mötesrum 
utomhus och för tillfälliga event för verksamma 
inom Science Park Skövde. Om strandskydd skulle 
kvarstå på marken så försvåras även möjligheten 
att möblera marken med exempelvis cykelställ, 
sittmöbler, belysning etc som gagnar verksam-
heten och utvecklingen av området i stort. Även 
möjligheten att ersätta befintliga sjuka träd med 
nya skulle försvåras. Sektor samhällsbyggnad 
vidhåller därför att strandskyddet även för denna 
del av planområdet behöver upphävas. Planbe-
skrivningen kompletteras.

Nuvarande stängsel/nätstaket i gränsen till Ma-
riesjö gård bedöms vara uppfört 2003 i samband 
med en fastighetsreglering som har sin bakgrund 
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LANTMÄTERIMYNDIGHETEN 

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde
Fastighetsbeteckningar saknas på grundkartan. 
Flytta traktnamnet Tegelbruket så att den syns lite 
tydligare.

Administrativ bestämmelse: Genomförandetid 
saknas plankartan

Tomtindelning för Tegelbruket 2-4 (1683K-593) ska 
upphävas. Saknas på plankartan.

Tomtindelning för Tegelbruket 14 (1683K-1077) ska 
upphävas. Saknas på plankartan.

U-område:
Eftersom tanken är att ledningsrätterna 1496K-
3160.5 och 1496K-4350.2 ska fortsätta gälla borde 
ett u-område finnas för dem.
1496K-4350.2 (fiber) är inte med i planbeskriv-
ningen.

Berörda planer:
1496K-DP506- Består idag av två områden (gatumark 
och bostäder inom Skövde 5:193). Gatumarken 
kommer upphävas i samband med den här planen. 
Vore bra om även området för bostad tas med i 
denna planen för att undvika små restsnuttar av 
en detaljplan.
1496K-DP476 - Som jag tolkar det så berörs även 
denna planen en liten bit (norr om Bostället 2), står 
inte med i planbeskrivningen.

Konsekvenserna för de fastigheter som är i enskild 
ägo bör framgå tydligare. Av handlingarna bör 
kunna utläsas: Att enskild mark som är planlagd för 
allmän plats kommer kunna lösas in av kommunen 
(PBL 6:13). Inlösenrätten gäller både under och efter 
genomförandetiden. Vid inlösen ska ersättning 
utgå (PBL 6:17). Planbeskrivningen bör ange vilka 
fastigheter som berörs av denna inlösenrätt.

I planbeskrivningen saknas redogörelse för den 
fastighetsreglering som kommer behövas för att 
bilda den nya gatan i östra delen även för breddning 
av Kaplansgatan.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inga synpunk-
ter. Teknisk granskning av detaljplanen har gjorts.

Bemötande och kommentarer:

Plankartan kompletteras med fastighetsbeteck-
ningar, traktnamn/kvartersnamn och genomför-

Kulturmiljö
Acanthus Arkitektur & Kulturvård har på uppdrag 
av fastighetsägaren tagit fram en kulturmiljöutred-
ning och konsekvensbeskrivning för detaljplanen 
för Västra kv. Tegelbruket. Denna bedömer att de-
taljplanen inte ha någon större negativ inverkan på 
områdets kulturmiljövärden och konfirmera tidi-
gare bedömning kring planförslagets påverkan på 
bl.a. tegelugnen. Utredningen sammanfattas kort 
i planbeskrivningen och biläggs planhandlingarna 
i sin helhet (bilaga I).
Kulturmiljöutredningen avses följas upp med en 
antikvarisk förundersökning och konsekvensana-
lys för att beskriva byggnadens karaktärsdrag som 
underlag för bedömning kring vilka förändringar 
som byggnaden tål utan att dess kulturvärden 
påverkas negativt. Förundersökningen beräknas 
vara klar i månadsskiftet maj/juni 2022. Syftet med 
förundersökningen är främst att vara ett underlag 
vid framtida bygglovsprövningar, men resultatet 
av undersökningen kan även medföra att detalj-
planens generella skyddsbestämmelser (q1 och q2) 
föreslås revideras/förtydligas till antagandeskedet.

Koppling till miljömålen
Omvandlingen av Mariesjös relation till de natio-
nella miljömålen beskrivs i planprogrammet för 
Mariesjö (bil A) samt MKB:n till denna (bil B). 
Det är inte möjligt att i en enskild detaljplan kvan-
tifiera hur utsläppnivåer eller procentandelar 
av ämnen och/eller skyddad natur etc. kommer 
förändras på regional eller nationell nivå till följd 
av ändrad trafik, utnyttjande av resurser, markan-
språk etc. som uppstår lokalt till följd av en enskild 
exploatering. I planprogrammet och dess MKB 
görs försök till generella beskrivningar av hur mil-
jömålen påverkas på regional och nationell nivå. 
Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt 
om miljökvalitetsmål och hänvisar till bedöm-
ningen som gjort i programarbetet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Det framgår av planbeskrivningen på sidan 17 att 
schaktning i förorenad jord är en anmälningsplik-
tig verksamhet och att anmälan ska skickas till till-
synsmyndigheten. Planbeskrivningen förtydligas 
med att tillsynsmyndigheten är Miljösamverkan 
Östra Skaraborg.
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG

Kultur- och nämnden
Kultur- respektive fritidsavdelningen har inget att 
erinra gällande detaljplanen för Västra kv Tegel-
bruket men ser gärna att möjligheter till både en 
meningsfull kultur- och fritidsverksamhet finns 
med i tanken vid utvecklingen av Mariesjö.

Bemötande och kommentarer:

Avsikten är att Mariesjö ska kunna fyllas med 
kultur- och fritidsverksamhet och enheterna för 
konst respektive fritid på Sektor medborgare och 
samhällsutveckling är engagerade i utvecklingen 
av Mariesjö. Bland annat har de medverkat i ar-
betet med att ta fram ett Gestaltningsprogram för 
Mariesjö under våren 2022.

Servicenämnden 
Sektor Service tillstyrker planen men vill framföra 
följande synpunkter:

Skövde stadsnät
• Under rubriken ”Fiber” på sidan 39 i planbe-

skrivningen anges att fastigheterna i området är 
anslutna till Skanovas fibernät. Skövde Stadsnät 
har också fastigheter anslutna vilket behöver 
stå med i texten. Dessutom behöver det framgå 
att verksamheter som drivs av kommunen eller 
ett kommunalt bolag ska ansluta till Skövde 
Stadsnät i enlighet med IT infrastrukturplanen.

• Det är önskvärt om det, i likhet med övriga 
detaljplaner, tydligt framgår när Skövde Stads-
nät finns i området.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningenkompletteras med information 
om att även Skövde Stadsnät har anslutningspunk-
ter inom planområdet.

andetid. Uppgifter om tomtindelningar som upp-
hävs anges också som information på plankartan.

U-område syftar till att reservera mark för ett 
allmännyttigt ändamål, i detta fall underjordiska 
ledningar. U-området utgör därefter underlag för 
bildande av ledningsrätter. I detta fall finns redan 
ledningsrätterna och marken får enligt detaljpla-
nen inte bebyggas (prickmark). Med utgångspunkt 
i att en detaljplan enligt PBL inte ska reglera mer 
än vad som nödvändigt så förelås därför inget u-
område.

Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om 
ledningsrätten för fiber (1496K-4350.2).

Det huvudsakliga skälet till att användningen 
bostad (tillhör Mariesjö gård - Skövde 5:193) som 
ingår i 1496K-DP506 inte tas med i denna detaljplan 
är att inga förändringar föreslås för den delen. 
Därtill saknas även stöd för detta i detaljplanens 
syfte. Planens syfte är att tillskapa byggrätter för 
kontor, utbildning och parkeringshus samt att ange 
skyddsbestämmelser för f.d. tegelugnen. Därtill att 
omvandla angränsande kvartersmark till allmän 
platsmark.

Plangränsen justeras så att DP476 inte berörs.

Planbeskrivningen kompletteras i bild och text 
avseende de fastighetsregleringar som föreslås 
mellan angränsande fastigheter (i enskild ägo) och 
allmän platsmark - GATA (kommunala fastigheten 
Skövde 5:250). 
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Bemötande och kommentarer:

Markkonsulten Jordnära har låtit ta B-prover i 
provpunkt 2110 för att undersöka om förekomsten 
av zink finns på andra nivåer. Slutsatsen citeras 
nedan:

Påvisad halt av zink överskridande riktvärdet för 
MKM bedöms inte utgöra en oacceptabel risk för 
negativa effekter på människa eller miljö. Halten 
bedöms förekomma som en punktförorening i ett, 
med avseende på zink, heterogent fyllnadsmate-
rial, vilken inte återfinns i över- eller underlig-
gande marklager. Någon påverkan på grundvatten 
av zinkförorening på fastigheten har inte påvisats. 
Även om zinkhalten lokalt, i den aktuella prov-
punkten bedöms kunna ha en viss negativ effekt 
på markekosystemet så bedöms den sammantagna 
risken för naturskador överväga nyttan av en för-
tätad provtagning, då risken för negativ påverkan 
på människa och miljö bedöms vara acceptabel.

Ett pm - Komplettering angående förhöjd halt 
av zink, Tegelbruket 5, Skövde - som utvecklar 
resonemanget och beskriver analysresultatet har 
översänts till Miljösamverkan Östra Skaraborg för 
kännedom.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) 
De skyddsåtgärder som beskrivs i planbeskriv-
ningen samt riskutredningen för området gällande 
ex. transporter av farligt gods och gasdepån behöver 
formuleras om så att det står ska istället för bör. Det 
är inte lämpligt att skyddsåtgärder kan uppfattas 
som frivilliga att implementera. Skyddsåtgärderna 
bör också framgå som begränsningar/förutsätt-
ningar i plankartan för området.

Bemötande och kommentarer:

Riskutedningen har reviderats  med att åtgärdsför-
slagen nu anger ska istället för bör. Planbestäm-
melserna m1 och m2 har justerats utifrån detta.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det framgår 
tydligt av plankartan (planbestämmelse  m1 och 
m2) vad som gäller för skyddsåtgärder för bygg-
nader inom de nya byggrätter som ligger väster 
om de i planbeskrivningen och riskutredningen 
angivna skyddsavstånden från västra stambanan.

Skövde Energi (värme) 
Skövde Energi önskar, utöver ett förtydligande, att 
planbeskrivning kompletteras med nedan informa-
tion.

• I P-huset är det lämpligt att inrymma en ny 
nätstation och energilager med en yta på ca 
50m2. Utrymmet ska vara i markplan mot ytter-
vägg med tillträde utifrån med egna dörrar. Då 
dessa dörrar blir både nödutgångar samt in och 
utlastning av teknisk utrustning måste det vara 
10 meter fritt utrymme utanför.

• Fastighetsägaren ansvarar inte för anläggande 
och drift av servisledningar gällande fjärrvär-
meledningar på kvartersmark.

Skövde Energi undrar om det under rubriken Avtal 
bör framgå vem som ska stå för kostnaderna för 
flytt av befintliga el och fjärrvärmeledningar som 
hamnar inom de nya byggrätterna.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen kompletteras med information 
om nätsstation och energilager och förtydligas i 
övrigt enligt önskemål. Plankartan kompletteras 
med användningen E - teknisk anläggning för 
kontors-/parkeringshuset.

Miljönämnden Östra Skaraborg
beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget:

1. Området runt provpunkt 2110 behöver utredas 
närmare för att avgränsa den zinkförorening 
som påträffats. I övrigt behöver rekommenda-
tionerna i den miljötekniska markundersök-
ningen följas.

Skälen för miljönämndens beslut
1. I provpunkt 2110 i den miljötekniska mark-

undersökningen har zink påträffats i en halt 
som överskrider riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM) i storleksordningen 
2,5 gång. Zinkets ursprung framgår inte. I 
samma provpunkt har man även påträffat bly, 
kadmium och PAH-H i lägre halter så det går 
inte att utesluta att det är en förorening orsa-
kad av den tidigare tegelbruksverksamheten. 
Föroreningen behöver utredas ytterligare för att 
avgränsa föroreningen och bedöma behoven av 
efterbehandlingsåtgärder.

9 (24) Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket - Samrådsredogörelse

2022-04-19



Skanova önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkom-
mer i samband med flyttning.

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

Bemötande och kommentarer:

Yttrandet vidarebefordras till fastighetsägaren till 
Tegelbruket 5 samt till gatuenheten och projektled-
ningen på sektor samhällsbyggnad för kännedom.

Trafikverket
Statlig infrastruktur
Planområdets västra gräns ligger ca 110 meter från 
Västra stambanan vilken är utpekad som riksin-
tresse 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.

Tidigare samråd
Trafikverket har tidigare yttrat sig över planpro-
gram för Mariesjö, daterat 2019-06-12, dnr TRV 
2019/58170. Synpunkterna gällde bland annat buller, 
vibrationer, geoteknik och dagvatten samt trafikpå-
verkan på statlig infrastruktur som krävde fortsatta 
utredningar vid detaljplaneläggning.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket anser att detaljplanen följer upp plan-
programmets intentioner med omvandling och för-
tätning på ett bra sätt. Möjligheten att öka andelen 
hållbara resor är stor men kräver också ett tydligt 
engagemang i byggskedet både från kommunen och 
exploatörer för att ge önskade effekter.  

Trafikverket saknar utredning om vibrationer eller 
motivering till varför denna inte finns framtagen.

Dagvatten

Detaljplanen redovisar förslag på lösningar på 
dagvatten och skyfall både inom området och 
utanför. Dialog pågår mellan kommunen och Tra-
fikverkets specialister gällande omhändertagande 
av dagvatten och skyfall vid Västra stambanan 
nära planområdet. Resultatet kan ha betydelse för 

REMISSINSTANSER

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning 
inget att erinra mot detaljplanen.

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.

Med CNS-utrustning menas utrustning för kom-
munikation, navigation och övervakning (Com-
munication, Navigation, Surveillance). Analysen 
grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 
1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöver-
föring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen 
i Sverige, samt på ICAO DOC 015.

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat 
konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, 
samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför 
alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 
20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av 
annan anledning misstänks kunna bli påverkade av 
en etablering. På grund av nytillkomna satellitbase-
rade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser 
har LFV utökat influensområdet för hinderytor till 
90 km från flygplats för att även täcka in de hin-
derytor som är förknippade med dessa procedurer.

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi 
utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar 
radioutrustning för luftfarten. För mer information, 
se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Bemötande och kommentarer:

Försvarmakten är remissinstans i planarbetet. 
En  inbjudan om samråd skickades till dem inför 
samrådsperioden. Även en inbjudan/underrättelse 
om när detaljplanen ställs ut för granskning, vilket 
är nästa skede i planprocessen, kommer skickas 
till dem.

Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet
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att dominera stadsbilden. Det kräver dock att par-
keringar avgiftsbeläggs och att gång- och cykelstråk 
får ta plats och att dessa upplevs som gena, trygga 
och trafiksäkra. Det är också viktigt att det finns gott 
om attraktiva, väderskyddade och säkra cykelparke-
ringsmöjligheter i anslutning till de olika entréerna 
och andra målpunkter i området.

Genom att skapa ett gent och attraktivt gång- och 
cykelstråk mellan Resecentrum och planområdet 
kommer avståndet till kollektivtrafiken på Skövde 
Resecentrum att upplevas som kort. Det kräver 
dock att hela stråket utvecklas och blir tydligt och 
attraktivt - från hållplatser och perronger vid Skövde 
Resecentrum till gång- och cykelstråket hela vägen 
in och igenom Skövde Science city.

Västtrafik ser fram emot att vara fortsatt delaktiga 
i utformningen av kollektivtrafiken och dess förut-
sättningar i området.

Science Park Skövde AB
Platsen Mariesjö har under många år varit vårt hem, 
och den spelplan som vi har utvecklat tillsammans 
med Högskolan i Skövde och våra entreprenörer. 
Den tillväxt som hittills har skett har varit avgörande 
för Skövde, Skaraborg och Västsveriges position i de 
ekosystem som finns, men också för entreprenörers 
framgångssagor.

Genom en kontinuerlig utveckling av Science Park 
Skövde, där vi Science Park Skövde AB är högst del-
aktiga ser vi enorma potentialer med att skapa en 
dynamisk tillväxt och en platsutveckling där företag 
och entreprenörerna kan ta plats och klustret i och 
runt Skövde kan växa.

Den teknisk och forskningspark som Kreativa Hus 
Skövde AB till stor del har varit med att bidra till 
att bygga, genom byggnation av flexibla och funk-
tionella kontorsbyggnader har varit avgörande 
för platsens gemensamma framgång och tillväxt. 
Under många år har vi också sett att intresset för 
att bli en del av platsen, som bolag och individ har 
varit stor och en expansion på området genom 
en byggnation på Västra kvarteret Tegelbruket är 
därför nödvändigt.

Vi ser Mariesjö - Skövde Science City, av naturliga 
förklaringar som mycket positiva för Skövdes, 
Skaraborgs och Västsveriges framtida utveckling 
av näringslivsstruktur, innovation och för platsens 
attraktionskraft.

detaljplanens lösning och frågan bör vara löst innan 
detaljplanen antas.

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot förslag 
till detaljplan.

Bemötande och kommentarer:

Fastighetsägaren till Tegelbruket 5 har inte upplevt 
problem med vibrationer i befintliga byggnader 
(Växthuset, Spaljén och Pergolan) vilka som när-
mast ligger mellan 135 - 185 meter från genomgå-
ende spår på västra stambanan. Nya byggrätter 
ligger huvudsakligen på ett avstånd på minst 175 
meter från de genomgående spåren. Någon utred-
ning bedöms därför inte vara nödvändigt.

Detaljplanen redovisar lösningar för hur planomå-
det kan hantera ett skyfall. Detta gäller oavsett om 
man kan fördröja/magasinera mer vatten väster 
om västra stambanan. Frågan om fördröjning av 
dagvatten väster om stambanan behöver därför 
inte vara löst innan detaljplanen antas. Men för-
dröjningsåtgärder väster om stambanan skulle 
hjälpa till att reducera trycket på dagvattensyste-
met inom hela Mariesjö och vidare nedströms och 
skulle därmed hjälpa till att bl.a. uppnå miljökva-
litetsmål för recipienten Ösan.

Förvaltningen för kulturutveckling (VGR) 
konstaterar att tegelugnen från Mariesjös tegelbruk 
uppmärksammas som kulturhistoriskt värdefull och 
att byggnaden samt den omgivande marken gläd-
jande nog förses med q-bestämmelser i den aktuella 
detaljplanen. Tegelugnen omges sedan flera år till 
stor del av modern bebyggelse i Gothia Science Park.

Förvaltningen för kulturutveckling bedömer att 
de nya byggnader som planen möjliggör endast i 
mindre grad påverkar upplevelsen av den gamla 
tegelugnen.

Västtrafik AB 
Västtrafik ser positivt på att fler verksamheter till-
kommer i nära anslutning till befintlig kollektivtra-
fik. Med ett genomgående gång- och cykelstråk och 
parkeringar samlade i parkeringshus samt med ett 
framtida kollektivtrafikstråk utmed Bangårdsga-
tan skapas det goda förutsättningar för en hållbar 
stadsdel, där gående och cyklister kan få möjlighet 
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lediga. De får också en hälsosam promenad på 500 
meter till och från jobbet. P-huset drar till sig ung-
domar, som hänger i parkeringshuset. Detta tror vi 
också kan komma att påverka oss då dessa ibland 
högljudda ungdomar kommer att utnyttja kunskaps-
stråket förbi vårt hus. Vore det inte mer lämpligt att 
sprida ut dessa p-hus på området och därmed lägga 
det nya p-huset längre norr eller öster ut?

Vår största oro är dock den tänkta skyskrapan och 
ytterligare ett parkeringshus som ska byggas på 
Science Park Skövdes parkering. Varför? Vi vill 
absolut inte bli skymda av höga byggnader eller titta 
in i cementväggar när vi går ut på vår balkong eller 
baksida. Vi får återkomma med det, när det är dags 
för den detaljplanen!

Vi tycker också att det är viktigt att ni informerar 
alla på området om hur arbetet fortlöper. Bättre ett 
brev för mycket… Vid senaste mötet bjöd vi in oss 
själv då en granne hade fått inbjudan. Viktigt att vi 
bor i en transparent kommun, eller hur?

Bemötande och kommentarer:

Sektors samhällsbyggnad är av samma uppfattning 
att det inte bör förekomma någon genomfartstrafik 
mellan Hjovägen via Kanikegränd/Kaplansgatan 
till Bangårdsgatan och vice versa. Vi måste samti-
digt kunna säkerställa att alla fastighetsägare når 
sina fastigheter inom denna del av Mariesjö. Det 
gäller även besökare och leveranser till fastighe-
terna samt för blåljusfordon. Sektor samhälls-
byggnads gata- och naturenhet ska undersöka 
hur detta bäst regleras med trafikföreskrifter och 
skyltning. Omvandlingen av Mariesjö förutsätter 
att leveranser av byggmaterial mm kan fungera. 
Tillfälliga omläggningar av trafiken kan därför 
även komma att ske. Ambition är att i möjligaste 
mån styra denna bort från befintlig bostäder.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret att lösa 
sitt parkeringsbehov inom den egna fastigheten/
kvarteret. Som underlag för att bedöma behovet 
av bilplatser finns en parkeringsnorm framtagen 
för Mariesjö, se planbeskrivningen på sidan 35. 
Idag finns det 256 bilplatser som markparkering 
inom fastigheten. Dessa behöver utökas med 
50-100 platser för att klara behovet för de ökade 
kontorsytorna. Alternativet att inte ställa krav på 
fastighetsägaren att för sina hyresgäster räkning 
lösa parkeringen på den egna fastigheten skulle 
innebära att fordonen hamnade på gatorna runt-

SAKÄGARE

Kaniken 20
Först och främst vill vi framhålla att vi inte är emot 
en utbyggnad av Mariesjöområdet. Vi tror snarare 
att det kan bli ett fint område med varierande bygg-
nader och miljöer med liv och rörelse. Vi tror att det 
kommer att vara bra för Mariesjö som område och 
Skövde som stad; dels att Hjovägen binds samman 
med Stallsiken via Bangårdsgatan, men också att 
det ”städas” upp på tomter som inte har varit direkt 
prydliga.

Vi har dock några synpunkter:

Vi märker redan nu av den ökade trafiken; trafikan-
ter (bilar, bussar, lastbilar) genar på Kaplansgatan 
förbi vårt hus (förbi Mariesjö gård men också nerför 
Mariesjö- och Djäknevägen) när trycket är hårt på 
Hjovägen och lastbilarna som kommer med sand 
och grus kör förbi dagligen. Det skallrar i våra rutor.

När vi flyttade hit för över 20 år sedan var detta en 
lugn gata där det inte var tillåtet för tyngre trafik att 
köra (den skylten är borttagen!). Vi kunde låta våra 
barn leka på tomten och cykla på cykelbanor och 
gator. Idag har fler och fler familjer med små barn 
flyttat hit och den ökande trafiken ökar risken för 
att det ska hända barnen något. Gör något innan 
det är för sent!

Det är alltså viktigt att man återigen sätter upp 
skyltar vid infarten till Kanikegränd, som förbju-
der tung trafik i området. Detta påtalades även vid 
informationsmötet och skulle ses över, men inget 
har hänt. Varför tung trafik på området? Det är 
viktigt att all byggtrafik dirigeras om så att de bara 
åker in på Bangårdsgatan och när det nya Mariesjö 
växer fram så motsätter vi oss starkt all buss- och 
lastbilstrafik i det befintliga villaområdet. Vi är vana 
att gå till staden eller stationen och behöver ingen 
kollektivtrafik!

Skulle man inte kunna stänga av all genomfartstra-
fik till Bangårdsgatan via Kanikegränd och göra så 
att bara vi som bor på det befintliga villaområdet 
och Portalen kan köra in på Kanikegränd?

Ett nytt p-hus skall byggas öster om Pergolan. 
Varför? Vid informationsmöten har ni påtalat att 
detta ska bli ett område där man ska främja gång 
och cykling. De som arbetar i Portalen, Pergolan och 
Växthuset borde kunna använda det redan byggda 
p-huset Mode, som varje dag har över 500 platser 
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Skövde 5:193
1. Strandskyddet
Kommunen vill häva strandskyddet tillfälligt för 
att kunna bygga bla en paviljong inom västra delen 
av området. Paviljongens syfte har inte preciserats 
varken till innehåll eller utformning. Det kan då inte 
anses finnas särskilda skäl för upphävningen. Det 
kan heller inte anses att intresset med planen väger 
tyngre än strandskyddet då kommunen inte vet vad 
man vill använda paviljongen till eller preciserat 
hur den ska se ut.

Kommunen anger som särskilt skäl att öka allmän-
hetens tillträde till området vilket de påstår är ett av 
strandskyddets syften. Kunskapsstråket förändrar 
inte allmänhetens tillträde då det redan idag finns 
både väg och gång- och cykelväg genom området 
som omfattas av strandskyddet. Dessutom ligger 
dammarna på privat område dit allmänheten inte 
har tillträde. Mer bebyggelse inom strandskyddet 
leder istället till att begränsa det rörliga friluftslivet.

Kommunen anger också att det finns ett angeläget 
allmänt intresse att området tas i bruk. Det finns 
inget underlag som visar att det finns ett intresse 
hos allmänheten. Allmänheten kan nyttja området 
precis som det är idag och det finns redan ett café 
i det sk Växthuset. Eftersom kommunen avser att 
vidare utveckla hela Mariesjöområdet kan parker, 
uteserveringar, kiosker och liknande verksamhet 
placeras i en annan del av området som inte berörs 
av strandskyddet.

Kommunen anger också att man vill upphäva 
strandskyddet för att underlätta tillståndsprövning 
för säsongsbundna byggnadsverk tex uteserveringar 
och kiosker. Vi motsätter oss starkt förekomsten av 
uteserveringar, kiosker och liknande verksamhet 
i ett villaområde och mindre än 50 meter från vår 
tomt. Kommunen måste göra en grundlig konse-
kvensanalys av vad detta innebär med hänsyn till 
ökat oljud av slammer med servis, högljudda gäster 
på sommarhalvåret, ökat flöde av människor, sena 
öppettider, ev musik, ev alkoholservering etc. 
Kommunen skapar ett ”hängområde” som riskerar 
att locka till sig människor på alla tider av dygnet. 
Om alkohol ska serveras ökar risken för störande, 
förstörande, otrygga och hotfulla situationer för de 
boende. Återigen, det borde finnas mer lämpliga 
platser för dessa verksamheter någon annanstans 
inom Mariesjöområdet som inte strider mot strand-
skyddet eller stör den befintliga villabebyggelsen.

omkring kvarteret, troligtvis även på bostadsga-
torna söder om området.

Det är en stor fördel att samla bilarna i ett parke-
ringshus. Förutom att det frigör mark för annat (i 
detta fall för nya byggrätter och för ett nytt torg 
mm) så samlas även bilrörelser till gator som kan 
dimensioneras/utformas för att ta emot biltrafi-
ken. Ett parkeringshus möjliggör även för ett mer 
flexibelt användande av fastigheten då parkerings-
behoven i framtiden troligtvis kommer se annor-
lunda ut. Bilplatserna i det föreslagna parkerings-
huset ska primärt bara nyttjas av de som arbetar 
inom kvarteret. Det innebär att parkeringshuset 
kan stänga ute de som inte hör hemma där.

Parkeringshuset Mode är tillgängligt för allmänhe-
ten och betjänar främst besökare till stadskärnan, 
resecentrum och Regionens Hus. 

När det gäller detaljplaneprocessen så är det den 
kommunala lantmäterimyndigheten som bedömer 
vilka som är sakägare för en detaljplan och förser 
sektor samhällsbyggnad med en fastighetsförteck-
ning över dessa. Sektor samhällsbyggnad skickar 
sedan ut en inbjudan om samråd i enlighet med 
denna. Därtill sker annonsering/kungörelse om 
samrådet i SLA och på kommunens hemsida. 
Ovan kommunikation följer det som plan- och 
bygglagen anger.

Avseende planerade och pågående markarbeten 
och ombyggnad av gator mm i Mariesjö så försöker 
sektor samhällsbyggnads gata- och naturenhet att 
informera berörda fastighetsägare om detta. Det 
sker dels genom brev men också via hemsidan 
under rubriken Pågående projekt. 
Sektor samhällsbyggnad diskuterar för närvarande 
hur vi kan utveckla informationskanalerna ytter-
ligare kring Mariesjöprojektet.
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Detsamma gäller byggnaden av ett kombinerat 
kontors- och parkeringshus på Kaplansgatan. Det 
kommer kraftigt att öka trafiken på Kaplansgatan 
vilket försvårar att ta sig till och från vår fastighet. 
Man skriver också att taken ska kunna användas för 
utevistelse. Det innebär direkt insyn i vår bostad 
och trädgård. Inte heller här tar man hänsyn till 
befintlig kulturmiljö och arkitektur.

Byggnaderna kommer att skugga vår fastighet och 
öka ljusinflödet in till Mariesjö gård. Det motsätter 
vi oss starkt.

Kommunen hade problem med pålning vid bygget 
av Portalen och Växthuset pga leran. Dessa höga 
byggnader kräver omfattande pålning och ev andra 
omfattande markåtgärder. Störningarna riskerar 
återigen att bli stora under byggtiden. Vår fastighet 
som byggdes 1860 riskerar återigen sprickbildning 
och sättning av grunden.

Planbeskrivningen tar upp att Kaplansgatan beräk-
nas trafikeras av 2000 fordon/vardagsdygn - en 
avservärt större mängd jämfört med idag. Hur 
kommer tillgängligheten till vår fastighet påverkas? 
Det verkar ge en klar försämring. Detsamma gäller 
utomhusluften och trafikbuller med den ökade tra-
fikbelastningen. Detta motsätter vi oss starkt. Ett 
syfte med utvecklingen av Tegelbruket skulle ju vara 
en ökning av mobiliteten, inte av fordonstrafiken.

Slutligen motsätter vi oss starkt utbyggnaden av 
en paviljong mindre än 30 m från vår fastighet. En 
paviljong där kommunen inte preciserat vad den ska 
användas till eller hur den ska se ut. Om paviljongen 
byggs måste kommunen hitta en annan lösning för 
avfallshanteringen och vi förutsätter att denna inte 
placeras i närheten av vår fastighet.

Dessa byggnader strider mot flera punkter i över-
siktsplanen 2025, bla punkt 10, 12 och 17. Framför 
allt punkt 10 värnar attraktiva boendemiljöer, det 
borde även gälla befintliga boenden.

4. Ljus
Ljuset har kraftigt ökat in på vår fastighet främst 
pga Portalen, Växthuset och Pergolan. Belysningen 
i form av lyktstolpar, väggbelysning och neonskyl-
tar stör framförallt kvälls- och nattetid. Med flera 
byggnader i närheten riskerar belysningen att öka 
ytterligare vilket kommer att lysa upp även vår 
fastighet mer. Det är inte önskvärt och upplevs som 
både störande och förfulande.

Som medborgare måste jag ställa frågan vad syftet 
med strandskydd är om kommunen kan upphäva 
det när den så önskar? Restauranger, caféer, etc. kan 
inte anses vara ett allmänt intresse när det finns gott 
om utrymme på andra platser inom hela det kom-
mande Mariesjöområdet. Kommersiella intressen 
får inte ta överhand över strandskyddet.

2. Parkeringshus
Kommunen avser att bygga ett parkeringshus öster 
om Pergolan. Ett parkeringshus medför risker som 
kommunen inte undersökt i tillräcklig omfatt-
ning. Parkeringshuset Mode o centrala Skövde är 
ett exempel på detta då det blivit ett ”hängställe” 
under dygnets alla timmar. Personer som hänger 
i ett parkeringshus måste komma dit och från och 
då utgör det en förhöjd risk att de passerar vår 
fastighet och övriga närliggande villor. Kommunen 
behöver ytterligare redovisa konsekvenserna med 
ett parkeringshus i ett bostadsområde med äldre 
och barnfamiljer.

Det är också märkligt att bygga ett parkeringshus 
ca 800 meter från P-hus Mode då mariesjöprojektet 
säger sig vilja främja mobilitet dvs att medborgarna 
i högre utsträckning cyklar och går. En promenad 
på 800 m borde vara en välgörande hälsoinsats och 
bör uppmuntras. P-hus Mode står ju dessutom till 
största delen tomt så det vore angeläget för kom-
munen att först fylla det.

Slutligen, vilka garantier har vi att p-huset enbart 
används av boende? Risken är stor att det blir ett 
p-hus för allmänheten på sikt. Det medför ytterli-
gare risker i form av ökat trafikflöde, fler människor 
i omlopp, larm som går av på nätterna, och gäng 
som hänger nattetid.

3. Byggnader
Kommunen avser att komplettera befintlig byggnad 
Pergolan med 6 våningar som vetter mot Kaplans-
gatan. Från denna tillbyggnad kommer man att ha 
direkt insyn i Mariesjö Gård. Vi protesterade mot 
Pergolan och fick inte gehör för våra argument då. 
Nu vill kommunen bygga vidare på en byggnad vi 
redan argumenterat emot med risk för ökat trafik-
flöde, ökat oljud och fler människor i rörelse förbi 
vår fastighet. Den tänkta arkitekturen strider mot 
den kulturmiljö som Mariesjö gård och Tegelbruket 
redan utgör och mot kommunens eget Kulturmiljö-
program från 2012.
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6. Kunskapsstråket
Kunskapsstråket ingår i gestaltningsprogrammet 
och kommunen vill att det ska vara en gång- och 
cykelväg. Vi motsätter oss inte gång- och cykelvägen 
förbi vår fastighet så länge det inte påverkar oss eller 
våra hyresgäster att ta sig till och från fastigheten 
med bil åt båda hållen dvs både norr och söderut. 
Vi har alltid kunnat köra i båda riktningarna och 
vi accepterar inte att tillgängligheten till vår fast-
ighet försämras. Vi vill fortsatt kunna köra i båda 
riktningarna på Kaplansgatan och förutsätter att  
kommunen hörsammar detta.

Det är ett formaliafel att Kunskapsstråket inte ingår 
i detaljplanen utan i ett gestaltningsprogram som 
inte kan överklagas.

7. Lågfartsgata
Planbeskrivningen säger att Kaplansgatan norr om 
västra kvarteret Tegelbruket ska göras om till en låg-
fartsgata med en högsta tillåtna hastighet av 30 km/h 
och med nya trafikslag. Om detta innebär busstrafik 
motsätter vi oss detta starkt. Om kommunen får sin 
vilja igenom skulle denna gata vara den enda gata 
vi kan komma från och till vår fastighet. Det skulle 
skapa stor olägenhet och omväg att behöva köra i låg 
fart bland bussar som stannar regelbundet runt hela 
kvarteret för att komma till centrum, Billingen, etc. 
En jämförelse kan göras med Gustav Adolfs gata i 
Skövde tex mellan Ica Norrmalm och Mossagården. 
Det är nästintill omöjligt att köra där med all trafik, 
busstopp och låga fart. Det vore en stor olägenhet 
för oss att ha en sådan tillfartsgata som enda tillfart 
till vår fastighet.

Trafikutredningarna från 2018 och 2019 är ej till-
räckligt fördjupade då de saknar konsekvensens-
analyser för befintliga boende. En analys av hur 
tillgängligheten till befintliga bostäder påverkas 
behöver utredas vidare.

8. Dagvatten
Kommunen vill förbereda området för 100 årssky-
fall och avser att bygga en högre kant vid Kaplans-
gatan västra mittemot vår fastighet. Då är frågan, 
vart tar vattnet vägen istället? Risken finns då att ett 
skyfall innebär att vattnet rinner ner i våra dammar 
som redan idag översvämmas vid kraftigare regn, 
framförallt den norra dammen. Kommunens ökade 
bebyggelse på Trängenområdet har orsakat stor 
skada i våra dammar - som är dagvattendammar 

5. Torget och parken
Kommunen avser att anlägga en park och ett torg 
mellan Växthuset och Tegelbruket. Planbeskriv-
ningen tar upp hur offentliga miljöer ska främja bla 
mötesplatser och lek och fritidsaktiviteter.

Vi motsätter oss starkt både park och torg så nära 
vår tomt och övrig villabebyggelse. Att skapa en 
samlingsplats så nära vår bostad riskerar att med-
föra störningar i vår livskvalitet framförallt under 
sommarhalvåret då vi vistas ute i trädgården. Större 
folksamlingar, lekplatser, caféer, restauranger och 
kiosker betyder mer oväsen och oljud. Återigen, att 
skapa en ”hängplats” så nära vår bostad och övriga 
villor kommer kraftigt öka vår otrygghet och olust-
känsla av att inte få vara i fred i sin egen trädgård. 
Ljudet av musik, folksamlingar och uteserveringar 
oroar och riskerar dessutom att höras utomhus 
hos oss då huset är ca 150 år gammalt och inte alls 
isolerat som moderna hus.

Det saknas statistik över flödet av människor i detta 
område. Hur många passerar och vistas på detta 
område idag och hur många förväntar sig kom-
munen att det kommer att röra sig på torget och i 
parken när det är klart? Då det finns beräkningar 
av trafikflöde borde det även finnas beräkningar av 
människoflödet.

Ljussättningen och en belysningsstrategi tas också 
upp och vi motsätter oss starkt fler ljuskällor i när-
heten av vår fastighet.

Mariesjöområdet ska utvecklas över en stor yta och 
det borde rimligtvis finnas flera platser inom det 
området som lämpar sig betydligt bättre för sam-
lingsplatser utomhus med restauranger och caféer. 
Jag förutsätter att kommunen tittat på andra alter-
nativ inom planområdet för dylika verksamheter.

Ett bostadsområde ska erbjuda lugn och ro och en 
trygg tillvaro. Om torget och parken blir verklighet 
kommer kommunen att kraftigt ha reducerat vår 
livskvalitet, vår känsla av trygghet och upplevelse 
av lugn och ro. Då konsekvenserna av torget och 
parken innebär en målkonflikt med vårt boende 
måste hänsyn tas och företräde ges till befintliga 
bostäder. Mariesjö gård och övriga villor låg här 
först och förväntar sig att kommunen även i fort-
sättningen ansvarar för att vi ska känna oss trygga 
i vårt hem.

15 (24) Detaljplan för Västra kvarteret Tegelbruket - Samrådsredogörelse

2022-04-19



Bemötande och kommentarer:

1. Strandskyddet
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. 
Strandskyddet runt dammarna på Mariesjö gård 
berör idag endast fastigheten Skövde 5:193. Men 
vid upprättande av en ny detaljplan inträder (enligt 
10 a § lag (1998:811) om införande av miljöbalken) 
det generella strandskyddet på 100 meter inom de 
delar som ligger inom den nya detaljplanens om-
råde. Kommunen har då möjligheten att i samma 
detaljplan på nytt upphäva strandskyddet om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset av att 
ta området i anspråk väger tyngre än strandskydds-
intresset (PBL 4 kap. 17 §). Detta föreslås i denna 
detaljplan. Motiven framgår av planbeskrivningen 
(sidorna 13-14). Se även yttrande från Länsstyrel-
sen och sektors samhällsbyggnads bemötande av 
detta på sidorna 3-6.  

Allmänhetens och det rörliga friluftslivet tillträde 
till området ökar då delar av dagens privata kvar-
tersmark föreslås ändras till allmän platsmark 
(PARK/TORG/GATA2) där kommunen är huvud-
man/ägare. En privat fastighetägare kan under 
vissa förutsättningar neka tillträde till fastigheten 
medan allmän plats alltid ska vara tillgänglig för 
allmänheten. 

För bemötande av synpunkterna som är kopp-
lade till byggrätten för paviljongen, se bemötande 
nedan under rubriken 3. Byggnader.

2. Parkeringshus
Det är fastighetsägare till Tegelbruket 5, Kreativa 
Hus AB, som önskar samla sina bilplatser, som idag 
ligger på öppna parkeringsplatser, i ett parkering-
hus. Parkeringshuset syftar till att lösa fastighetsä-
garens behov av parkering för sina hyresgäster. 
Det är inget allmänt tillgängligt parkeringshus 
med generösa öppettider dit alla har tillträde, utan  
fastighetsägaren kan stänga ute de som inte ska ha 
åtkomst till parkeringshuset.

Konsekvenserna för närboende och allmänhet 
av ett parkeringshus blir att de idag öppna parke-
ringsplatserna försvinner, att biltrafiken samlas/
styrs till gator som är dimensionerade och utfor-
made för detta. Det innebär bl.a. att den trafik 
som idag trafikerar Kanikegränd-Kaplansgatan till 
den öppna parkeringen med lite drygt 50 bilplat-

åt kommunen - pga föroreningar, framförallt i den 
södra dammen med kraftig algbeväxning. Det har 
inte gjorts en inventering av Mariesjö park och dess 
dammar så kommunen vet ej vad som är skyddsvärt.

Det strider mot punkt 22 i översiktsplanen 2025 
där kommunen säger sig vilja förbättra tillståndet 
i landets sjöar och vattendrag.

9. Kulturmiljöer
Planbeskrivningen konstaterar att bla Mariesjö 
gård och tegelugnen utgör viktiga miljöskapande 
och historieberättande värden. Enligt kommunens 
eget kulturmiljöprogram från 2012 ska kommunen 
ta hänsyn till kulturhistorisk bebyggelse och dess 
omgivningar. Detaljplanen strider därför mot punkt 
17 i översiktsplan 2025. Enligt PBL 3 kap. 6 § ska 
översiktsplanen utformas så att konsekvenserna 
tydligt framgår. Detta har inte gjorts i Skövde kom-
muns översiktsplan 2025 eller i fördjupningen av 
översiktsplanen för centrala Skövde från 2016.

Vi uppskattar att tegelugnen med skorsten bevaras, 
men kan inte godta den nu föreslagna tillkommande 
bebyggelsen som enligt vår uppfattning kommer 
förfula området med fler moderna byggnader, 
och skapa en högre otrygghet för de boende. Det 
är inte så man tillvaratar kulturhistoriska värden. 
Tvärtom visar det en sällsynt brist på respekt för 
kulturhistoriska värden när Mariesjö gård och dess 
omgivningar som i viss utsträckning bidragit till 
Skövdes utveckling gradvis förstörs.

10. Lyhördhet till medborgarna
Ingen undersökning har gjorts om invånarna i 
Skövde eller på Mariesjö vill ha en förtätning i form 
av flerbostadshus, högre hushöjder, fler parkerings-
hus eller större bostadsvolymer. Det finns inga 
studier som pekar på att människor vill bo tätare än 
de gör idag. Pandemin har tvärtom ökat efterfrågan 
på egna villor och trädgårdar.

Detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan 
2025, framförallt punkt 10, 12 och 17. Planen strider 
mot PBL 2 kap. Bristerna i behovsbedömningen gör 
att kommunen får en felaktig bild av behovet.

Av tidigare handlingar framgår att vi inte fått igenom 
våra synpunkter då kommunen byggde växthuset, 
Portalen eller Pergolan. Vi hoppas kommunen 
lyssnar på oss och tar hänsyn till våra synpunkter 
denna gång. Vi och vår kulturhistoriskt värdefulla 
miljö och byggnad ska inte bli drabbade av kraftiga 
försämringar.
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de nya byggnaderna når vid höst/vårdagjämning 
kl 09.00 inte fram till Kaplansgatan, se bild nedan.

Arkitekturen för de nya husen, som redovisas i 
planbeskrivningen på sidorna 23-24, har bl.a. häm-
tat inspiration i material och kulörer från områdets 
historia som tegelbruk. Den kulturmiljö som när-
mast berörs av de nya byggnaderna är den gamla 
tegelugnen. Denna ges skyddsbestämmelser och 
ska fortsatt kunna upplevas som en solitär bygg-
nad. VGR, Kulturförvaltningen för kulturutveck-
ling (f.d. Västarvet) som har till uppgift att bevaka 
befintliga kulturmiljöer anger i sitt yttrande på 
sidan 11 att de bedömer att de nya byggnader som 
planen möjliggör endast i mindre grad påverkar 
upplevelsen av den gamla tegelugnen. Även Läns-
styrelsens ser positivt på att kommunen arbetar 
aktivt med det allmänna intresset kulturvärden, 
se deras yttrande på sidan 4.

Den biltrafik som de nya byggnaderna medför styrs 
till Kaplansgatan fram till det nya parkeringshuset 
väster om Pergolan. Ingen av denna trafik kommer 
därför beröra Kaplansgatan utanför Mariesjö gård. 
Detaljplanen föreslår att Kaplansgatan utanför 
Mariesjö gård endast får trafikeras av motortrafik 
med tillstånd (varutransporter, handikapp, av-
fallsfordon, blåljus mm), samt trafik till och från 
angränsande fastigheter. Detta kommer regleras 
med lokala trafikföreskrifter och skyltas på lämp-
ligt sätt. Detta beskriv bl.a. på sidan 25 i planbe-
skrivningen. Det innebär att det högst sannolikt 
blir färre motorfordon på Kaplansgatan utanför 
Mariesjö gård vid ett genomförande av detaljpla-
nen än vad det är idag. 

De trafikmängderna som orsakas av den ökade 
exploateringen av kvarteret bedöms vara i storleks-
ordningen 250 fordon / dag (ca 100 fordonsrörelser 

ser mellan Västhuset och Tegelugnen försvinner, 
vilket i sin tur innebär ökad trafiksäkerhet, min-
dre trafikbuller mm längs den sträckan av gatan. 
Trafiken längs Kaplansgatan, utanför Mariesjö 
gård, bedöms också minska något av detta skäl. 
Hur trafiken angör parkeringshuset framgår av 
planbeskrivningen sidarna 33-34. Planbeskriv-
ningen har efter samrådet kompletterats med en 
barnkonsekvensbeskrivning på sidan 37.

Syftet med parkeringshuset Mode är främst att 
betjäna besökare till stadskärnan, resecentrum 
och Regionens Hus.

Sannolikheten för att parkeringshuset i framtiden 
kommer nyttjas av/för allmänheten bedöms vara 
liten. Parkeringsbehovet som ska fyllas gäller för 
kontorsverksamhet som kvarteret är planerat 
för. Om annan verksamhet än nu föreslagen blir 
aktuell i framtiden så måste i så fall detaljplanen 
ändras för att medge detta.

3. Byggnader
Det är fastighetsägaren Kreativa Hus AB som öns-
kar komplettera sin fastighet med nya byggnader 
för i huvudsak kontorsverksamhet.

Tillbyggnaden av Pergolan bedöms inte medföra 
en större insyn än vad som är fallet idag från be-
fintlig byggnad. Avståndet till bostadshuset och 
utemiljö framför denna är mer än 100 meter och 
den högre vegetation som finns mellan skärmar ef-
fektivt bort insynen både sommar och vintertid, se 
bild nedan tagen från översta våningen i Pergolan 
i mars 2022.

Det nya kontors/parkeringshuset ligger ytterligare 
ca 50 meter österut från Mariesjö gård. Insynen är 
än mindre än från Pergolan och skuggningen från 

Vegetation fram-
för Mariesjö gård

Foto från 7:e våning i Pergolan, 2022-03-08

Skuggstudie, vår-/höstdagjämning kl 09:00
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Om återvinningsstationen måste flyttas så får det 
ske till en plats inom kvartersmarken med tillfart 
från Kaplansgatan i norr. Plankartan har efter 
samrådet kompletterats med ett utfartsförbud mot 
Kaplansgatan i väster (mot Mariesjö gård).

Exploatören ansvarar för att vidta åtgärder så att 
det inte uppstår sprickor eller dylikt vid pålning.

De gränsvärden som finns för luftkvalitet (miljö-
kvalitetsnormer för kväveoxid och partiklar) anges 
på sidan 45 i planbeskrivningen. Det bedöms inte 
föreligga någon risk för överskridande av dessa vid 
ett genomförande av planförslaget. 

4. Ljus
Belysningsstolpar/källor längs Kaplansgatan är 
och föreslås vara i den omfattning som är vanligt 
längs lokalgator och gångvägar i Skövde. Någon 
större skillnad jämfört med idag blir det inte.    
Föreslagna byggrätter ligger huvudsakligen längre 
bort än befintliga hus, vilket gör att tillskottet av 
ljuskällor från dessa bedöms bli mycket begränsat 
jämfört med idag.

5. Torget och parken
Parken och torget ingår i det kunskapsstråk som 
ska binda samman nuvarande och framtida bygg-
nader inom Science Park Skövde (SPS). Stråket 
är vital del i utvecklingen av SPS och har stöd i 
planprogrammet för Mariesjö. Det kommer som 
påpekats bli mer rörelse i området av människor 
som passarerar längs stråket och samlas på de 
föreslagna nya platserna längs detta. Att samla 
verksamma inom området och kanalisera dem 
till kunskapsstråket och dess nya platser är ett av 
målen i planprogrammet och har även ett stöd i 
ÖP 2025 och FÖP Centrum där området är utpekat 
som en kreativ zon för SPS och högskolan och där 
en av riktlinjerna är att utveckla kvarterstrukturen 
genom att bl.a. skapa fler stråk inom området. Ett 
genomförande av planförslaget innebär konkret 
att det föreslagna torget ersätter dagens öppna bil-
parkering och dess södra tillfart. Konsekvenserna 
blir således att biltrafik (buller, ljuskäglor mm) 
ersätts av fler gående, cyklister och ny mötesplats 
för dessa.

En fortsatt positiv utveckling av SPS är viktig för 
Skövdes näringsliv och Skövde som regioncentra. 
Förutsättningarna för detta ökar om verksamhe-
terna kan koncentreras och samlas kring ett stråk 
som binder samman dem och skapar intressanta 

x 2,5 i medeltal). Dessa kommer bara trafikera 
den östra delen av Kaplansgatan fram till parke-
ringshuset. Kaplansgatan och gatans korsning 
med Bangårdsgatan har idag en bra kapacitet och 
bedöms klara denna ökning.

Trafikutredningen som togs fram till planprogram-
met för Mariesjö bedömer att de östra delarna av 
Kaplansgatan, efter korsningen med Bangårds-
gatan, kommer att trafikeras av ca 2000 fordon/
vardagsdygn när hela programområdet är utbyggt. 
Kaplansgatan ska innan dess byggas om för att 
trafiksäkert och kapacitetsmässigt klara dessa 
trafikmängder, se sektion på sidan 34. 2000 fordon/
vardagsdygn är en högst normal trafikmängd för 
denna typ av gata  och några större framkom-
lighetsproblem bedöms inte komma att uppstå. 
Därtill kommer all dagens trafik med tyngre fordon 
(bussar, leveranser till Beijer mm) att försvinna 
efter 2024.

Trafikbuller i den västligaste delen av Mariesjö 
domineras idag helt av tågtrafiken på västra stam-
banan där tillskottet från biltrafiken är så liten att 
det i sammanhanget saknar betydelse.

Byggrätten för paviljongen medger en högsta 
höjd av 8 meter, vilket i detta fall innebär 2, högst 
3 våningar beroende på innehåll. Användningen 
(KS1) är för kontor / högskola och universitet eller 
komplement till dessa verksamheter och det defi-
nitiva innehållet är inte i helt klarlagt. Det skulle 
kunna bli en utställningsbyggnad för verksamhet-
erna kring kunskapsstråket, ett parkeringshus för 
cyklar, byggnad för återvinning, kontor eller någon 
annat inom ramen för användningen. Avståndet 
till bostadshuset på Mariesjö gård och utemiljö 
framför denna är mer än 75 meter och den vege-
tation som finns däremellan skärmar effektivt bort 
insynen både sommar och vintertid, se bild nedan 
som är tagen från byggrättens västra gräns mot 
Mariesjö gård i början av mars 2022.

Foto från byggrätt för paviljongen, 2022-03-07

Vegetation framför 
Mariesjö gård
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8. Dagvatten
Dammarna på Mariesjö gård ingår mycket riktigt i 
dagvattensystemet för denna del av Skövde. Marie-
sjö ligger dock högre och uppströms i dagvatten-
systemet i förhållande till planområdet. Så om det 
skulle uppstå ett skyfall (100-årsregn) så riskerar 
dammarna att översvämmas och vattnet rinna ut 
på Kaplansgatan. Den högre kant (ca 20 cm) som 
detaljplanen föreskriver i gränsen mellan Kaplans-
gatan och Tegelbruket 5 (planbestämmelse kant-
sten1) skyddar då detta vatten från att rinna ned i 
kvarteret Tegelbruket och orsaka översvämning 
av befintliga byggnader. Vattnet styrs istället runt 
kvarteret Tegelbruket österut längs Kaplansgatan 
och Mariesjövägen ner mot Bangårdsgatan, se 
bild sidan 40 i planbeskrivningen, och därifrån via 
bl.a. diken vidare österut. Vattnet kommer alltså 
inte rinna uppströms mot dammarna på Mariesjö 
Gård. Så varken planbestämmelsen om högre 
kantsten eller föreslagen exploatering/omvandling 
inom planområdet påverkar negativt flödet genom 
dammarna i Mariesjö Gård. Någon inventering av 
dammarna kopplade till vad detaljplanen föreslår 
har därför inte bedömts vara nödvändigt. 

Planförslaget medför totalt sett att dagvattnet ned-
ströms (österut) både kan fördröjas och renas jäm-
fört med dagens situation med mera hårdgjorda 
ytor och öppna parkeringskvarter. Genomförandet 
av planen bedöms därför bl.a. öka möjligheterna 
att uppnå miljökvalitetsmålen för recipienten 
Ösan, d.v.s. förbättra tillståndet i våra vattendrag 
och sjöar enligt mål nr 22 i kortversionen av ÖP 
2025 som yttrandet refererar till.

För kännedom så pågår det en diskussion mellan 
Skövde kommun och Trafikverket om möjligheten 
att anpassa befintlig flödesreglering av dagvatten-
kulverten under järnvägen från Trängenområdet 
österut (nordväst om Mariesjö Gård). Genom att 
höja vattennivån i denna skulle befintligt park-
område väster om järnvägen vid en översväm-
ning kunna ta emot mer vatten. Om detta skulle 
vara möjligt så avlastas hela dagvattensystemet 
nedströms (österut) från denna punkt, vilket även 
skulle reducera översvämningsrisken i dammarna 
på Mariesjö Gård. Detta framgår av planbeskriv-
ning och dagvattenutredningen (bilaga F) som 
tillhör planhandlingarna.

mötesplatser att vistas vid. Det är bara här längs 
befintliga byggnader inom SPS och med närheten 
till högskolan som ett sådant samlande stråk kan 
skapas.  Se även yttrande från Science Park Skövde 
AB på sidan 11.

Avståndet mellan kunskapsstråket och fastighete-
gränsen till Mariesjö gård är mellan 10-60 meter, 
avståndet till bostadshuset och utemiljön framför 
denna är ytterligare ca 25-50 meter. Sektor sam-
hällsbyggnad bedömer att planförslaget innebär 
en lämplig avvägning mellan det stora allmänna in-
tresset att möjliggöra ett kunskapsstråk genom SPS 
och påverkan på näraliggande privata fastigheter. 

6. Kunskapsstråket
Kunskapsstråket går genom fastigheten Tegelbru-
ket 5 - inte längs Kaplansgatan utanför Mariesjö 
gård, se illustrationer i planbeskrivningen på 
sidorna 8, 11, 21 m.fl. Kaplansgatan föreslås huvud-
sakligen vara för gång- och cykeltrafik men med 
fortsatt möjlighet för till-/utfart både öster- och 
söderut för angränsande fastigheter, se planbe-
skrivningen sidan 25.

Kunskapsstråket ingår i detaljplanen och stöds av 
de allmänna platserna PARK, TORG och GATA2, se 
sidorna 25-26 i planbeskrivningen. Gestaltnings-
programmet är framtaget för hela västra Mariesjö 
med syftet att beskriva en standardnivå för de 
allmänna platserna och säkerställa kvaliteter i 
gestaltningen för att forma en sammanhängande 
stadsmiljö som kommer byggas ut i många olika 
etapper under en lång tid. Syfte och de delar av 
gestaltningsprogrammet som berör detaljplanen 
framgår av planbeskrivningen sidan 32.

7. Lågfartsgata
De nya trafikslagen som planbeskrivningen refe-
rerar till är biltrafik till/från parkeringshus samt 
gång- och cykeltrafik och mindre av tung trafik 
(varuleveranser, bussar). Bussterminalen ska flytta 
ut ur området i juni 2024 och det planeras inte 
heller för någon reguljär linjetrafik med bussar 
på Kaplansgatan.

Detaljplanen möjliggör fortsatt tillfart via Kaplans-
gatan både åt öster och söder för samtliga angräns-
ande fastigheter till gatan. Sektor samhällsbyggnad 
bedömning är att tillgängligheten till Mariesjö gård 
och de övriga fastigheterna inte kommer påverkas 
i någon stor omfattning jämfört med idag.
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hyresgäster och bostadsköpare. De vet hur efter-
frågan ser ut och tror mycket på den visionsbild 
av ett framtida Mariesjö som planprogrammet 
målar upp.

Förslaget till detaljplan har tydligt utpekat stöd i 
översiktsplanen (ÖP 2025) från 2012, där mark-
användningen Högskola/Forsknings och innova-
tionsföretag (HF) föreslås. Planområdet ingår ett 
i ett större utvecklingsområde för Science Park 
Skövde. Utvecklingen föreslås ske långsiktigt ge-
nom omställning av lokaler i kombination med 
nybyggnation där ett planprogram föreslås tas 
fram för hela området. 

De punkter (10,12,17) som yttrandet hänvisar finns 
i kortversionen av ÖP 2025 och gäller strategiska 
mål om att skapa attraktiva boendemiljöer anpas-
sade efter männinskors intressen och behov (10), 
att förvalta, vårda och vidareutveckla grönområ-
den så att Skövdes karaktär bevaras och stärks (12), 
samt att kulturhistoriska värdefulla byggnader och 
miljöer ska betraktas som en väsentlig del av vårt 
kulturella arv (17). Sektor samhällsbyggnad har 
beaktat dessa frågor och bedömer att planförslaget 
avvägts mot dessa. Den föreslagna markandvänd-
ningen (kontor/utbildning) har som ovan angivits 
i förra stycket ett tydligt utpekat stöd i ÖP 2025.

Planförslaget har även ett tydligt stöd i fördjup-
ningen av översiktsplanen för centrala Skövde 
(FÖP Centrum) från 2016, där den västra delen av 
Mariesjö (där planområdet ligger) är utpekat som 
ett förtätningsområde för kontor, verksamheter, 
utbildning, bostäder, studentbostäder och park. 
Även av FÖP Centrum framgår att utvecklingen av 
området ska studeras i särskilt program.

Ett planprogram har därefter tagits fram och god-
känts av kommunfullmäktige (sept 2020) med ÖP:s 
och FÖP Centrums inriktning för planområdet. 
Detaljplaneförslaget följer detta i allt väsentligt.

Stödet i ovan översiktliga plandokument framgår 
av planbeskrivningen på sidorna 6 och 8.

Av plan- och bygglagens andra kapitels (PBL 2 
kap.) första paragrafer framgår att hänsyn ska tas 
till både allmänna och enskilda intressen (§1), att 
mark- och vattenområden ska användas för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från 

9. Kulturmiljöer
Sektor samhällsbyggnad bedömer att planförsla-
get tagit skälig hänsyn till områdets historia och 
till de kvarvarande byggnaderna från tiden då 
det fanns ett tegelbruk på platsen. De allmänna 
remissinstanser (Länsstyrelsen, Förvaltningen för 
kulturutveckling samt Kultur- och fritidsnämnden) 
vilka har som uppdrag att bevaka att byggnaders 
och områdens kulturvärden beaktas har heller 
inte framfört några invändningar mot förslaget, se 
deras yttranden ovan. Länsstyrelsen är exempelvis 
positiv till hur kulturvärdena har behandlats i plan-
förslaget och Förvaltningen för kulturutveckling 
(VGR), tidigare Västarvet, anger i sitt yttrande att 
tegelugnen och den omgivande marken ”glädjande 
nog förses med q-bestämmelser”. De bedömer 
även att ”de nya byggnader som planen möjliggör 
endast i mindre grad påverkar upplevelsen av den 
gamla tegelugnen”. 

Efter samrådet har en Kulturmiljöutredning och 
konsekvensbeskrivning tagits fram av Acanthus 
Arkitektur & Kulturvård. Utredningen bedömer 
att detaljplanen inte har någon större negativ 
inverkan på områdets kulturmiljövärden eller på 
tegelugnen. Utredningens slutsatser sammanfattas 
i planbeskrivningen på sidan 18 och utredningen 
biläggs planhandlingarna i sin helhet (bilaga I).

Det finns konsekvensbeskrivningar som separat 
dokument till både översiktsplanen (ÖP2025) och 
fördjupningen av denna för centrala Skövde (FÖP 
Centrum) i enlighet med vad plan- och bygglagen 
anger.

10. Lyhördhet till medborgarna
Av de yttranden som inkom från boende i Mariesjö 
under samrådet för planprogrammet i juni 2019 
(42 skrivelser från 32 fastigheter) angav de allra 
flesta att Mariesjöområdet behöver omvandlas 
och flertalet tycker att programförslaget i stora 
drag är bra. Det fanns mycket stora invändningar 
mot förslag om höga landmärken och oro för ökad 
genomfartstrafik mm, men programmets mål att 
omvandla dagens Mariesjö till en blandstad med 
bostäder, arbetsplatser, service, parker och stads-
gator gillades av de allra flesta.

Intresset från bygg- och fastighetsbolag att vara 
med i omvandlingen av Mariesjö är mycket stort. 
Dessa bygger inte för sig själva utan för framtida 
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allmän synpunkt medför en god hushållning (§2). 
Denna avvägning har gjorts i planarbetet. 

Sektor samhällsbyggnad menar att det skett en 
avvägning mellan de allmänna och enskilda intres-
sena där planförslaget tagit skälig hänsyn mellan 
allmänna och olika enskilda intressen.

Planbeskrivningen kompletteras med nytt stycke 
Konsekvenser för befintlig bebyggelse på sidan 
20, med sektors samhällsbyggnads bedömning av 
att den utökning av befintliga verksamheter som 
föreslås inte resulterar i konsekvenser avseende  
trafikrörelser, buller, skuggning, insyn, ljus eller 
andra olägenheter som inte kan tålas eller riskerar 
de boendes hälsa eller säkerhet.

Utredningar
Sektor samhällsbyggnad bedömer att de analyser 
och utredningar som gjorts i planprogrammet 
för Mariesjö och för den akuella detaljplanen är 
tillräckliga i plansammanhang.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med anledning av under detaljplanesamrådet 
inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

• kompletterats med gatuhöjder på befintliga 
och nya lokalgator.

• kompletteras med fastighetsbeteckningar, 
traktnamn och genomförandetid. Uppgifter 
om tomtindningar som upphävs anges också 
som information på plankartan. 

• plangränsen justeras så att DP476 inte berörs
• kompletteras med användningen E - teknisk 

anläggning för kontors-/parkeringshuset.
• planbestämmelserna m1 och m2 förtydligas.

Planbeskrivning

• justeras med ny informationen om när gas-
stationen på Mariesjö 4 ska flytta ut från 
Mariesjö.

• revideras/utvecklar motiven för upphävande 
av strandskyddet.

• kompletteras med avsnitt om konsekvenser 
ur ett barnperspektiv.

• kompletteras med ett avsnitt om miljökvali-
tetsmål.

• kompletteras i text och bild om hur dagvatten-
hanteringen översiktligt är tänkt att fungera 
i Mariesjö.

• kompletteras med uppgift om ledningsrätt för 
fiber (1496K-4350.2).

• kompletteras i bild och text avseende de 
fastighetsregleringar som föreslås mellan 
angränsande fastigheter och allmän plats-
mark - GATA.

• kompletteras med beskrivning av Skövde 
Stadsnäts ledningar inom planområdet.

• kompletteras enligt yttrande från Skövde 
Energi AB.

• kompletteras under ny rubrik Konsekvenser 
för befintlig bebyggelse med bedömning av 
förslagets konsekvenser för de boendes hälsa 
och säkerhet.
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Andra större förändringar av detaljplaneförslaget 
som inte varit ett direkt resultat av samrådet före-
slås vara att:

Plankarta

• kompletteras med E-kvarter för befintlig 
pumpstation inom Tegelbruket 5.

• utfartsförbud längs delar av gränsen mot 
fastigheten Tegelbruket 5.

Därutöver har förtydliganden och redaktionella 
justeringar som uppdagats under samrådstiden 
inarbetats i detaljplanen. 

Synpunkter som framförts av sakägare bedöms ha 
tillmötesgåtts i den omfattning som kan hanteras 
i detaljplanen.

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

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

Sakägare
• Kaniken 20     
• Skövde 5:193

Skövde 2022-04-19

SKÖVDE KOMMUN    

Sektor samhällsbyggnad

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


