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UNDERRÄTTELSE 

PLANGRANSKNING 

Ett förslag till detaljplan för Detaljplan för Västra kv. Tegelbruket, Skövde stad, Skövde 
kommun, finns utställd för granskning. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Mariesjö, ca 1 km nordost om Skövde centrum. Planområdet 
gränsar till villabebyggelse i söder, Mariesjö Gård i väster och kvarter för småindustri och 
verksamheter i norr och öster.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet 
genom att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus. Ett allmänt 
tillgängligt gångstråk - Kunskapsstråket - ska säkerställas tvärs fastigheten Tegelbruket 5. I den 
östra delen av planområdet ska en ny lokalgata anläggas. Planen ska även möjliggöra en 
omvandling av angränsande gator för ny användning och nya trafikslag. Skyddsbestämmelser 
ska anges för den f.d. tegelugnen och delar av den högresta vegetationen inom Tegelbruket 5  

Planens huvudsakliga innehåll är en utökning av byggrätter inom fastigheten Tegelbruket 5 för 
samma ändamål som idag samt att ett allmänt tillgängligt gångstråk anläggs tvärs fastigheten. 
Kaplansgatan breddas och ny lokalgata anläggs mellan Kaplansgatan och Mariesjövägen.  

Strandskydd kring dammarna på Mariesjö Gård återinträder inom delar av planområdet men 
föreslås upphävas på nytt i detaljplanen.  

Planförslaget är förenlig med Skövde kommuns översiktsplan (ÖP2025), fördjupningen av 
översiktsplanen för centrala Skövde (FÖP Centrum) samt planprogram för Mariesjö.  

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i samråds-
redogörelse upprättad 2022-04-19. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig vid utställningen av 
planförslaget. 

Detaljplanen finns utställd för granskning från 2022-04-25 t.o.m. 2022-05-16 

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets 
öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 – 49 80 58. 

Under granskningstiden ovan kommer planförslaget även att finnas tillgängligt på Skövde 
kommuns hemsida www.skovde.se/detaljplaner  

Den som har synpunkter på detaljplanen har möjligheter att framföra dessa skriftligen till sektor 
samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 Skövde, eller via e-post samhallsbyggnad@skovde.se 
senast 2022-05-16. Märk ert yttrande med PLAN.2021.5 

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten 
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

http://www.skovde.se/
mailto:samhallsbyggnad@skovde.se
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Planillustration 

 

Illustrationsplan för västra kvarteret Tegelbruket 
Befintliga byggnader inom planområdet markerade i grått. Nya byggnader med föreslagen användning i vitt och grönt. 
I anslutning till Kunskapsstråket (orangeprickad) föreslås allmän platsmark i form av parkmark, ett nytt nedsänkt torg och 
gångväg upp till Kaplansgatan. 
Illustration av Mareld Landskapsarkitektur. 
 

  
Tillbyggnaden av Pergolan mot Kaplansgatan. 
Vy österut längs Kaplansgatan med den nya låga 
paviljongen skymtandes till höger.  
Illustration av Fredblad arkitekter/VISULENT 

Nya Torget.  
Dagens parkeringsplats omvandlas till en ny grön, social 
mötesplats för verksamma inom Skövde Science Park och alla 
andra som söker sig till Kunskapsstråket. Pergolan med sin lägre 
tillbyggnad syns rakt fram i bilden. 
Illustration av  Fredblad arkitekter/VISULENT 
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