
Södra Ryd är Skövdes största stadsdel och 
byggdes ut på 70-talet. Stadsdelen var en del av 
miljonprogrammet och byggdes när det fanns stort 
behov av bostäder i Sverige. Mycket har hänt sedan 
dess och det är viktigt att stadsdelen utvecklas 
för att behålla kvaliteter och att nya tillkommer. 
Därför arbetar Skövde kommun med att ta fram ett 
planprogram.

Planprogrammet ska ta ett helhetsgrepp om 
stadsdelen och dess fysiska miljö. Några av de 

särskilt viktiga frågor som planprogrammet tar upp 
är möjligheten till nya bostäder, hur vi kan stärka 
Ryds centrum, hur vi kan skapa nya mötesplatser och 
utveckla befintliga grönområden.

I den här kortversionen av planprogrammet 
kan du läsa förslaget till hur Södra Ryd 
kan utvecklas. Just nu befinner sig 
planprogrammet i samrådsperioden, vilket 
innebär att du kan påverka dess innehåll.
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Varför ett planprogram?
Syftet med planprogrammet är att översiktligt 
utreda förutsättningar och redovisa förslag 
på hur Södra Ryd kan utvecklas, bland annat 
gällande infrastruktur, trafikförsörjning, 
grönområden, bostadsbebyggelse, förtätning 
och verksamheter.

Planprogrammet ska ge vägledning för 
framtida beslut och prioriteringar. Förslaget ska 
peka på styrkor och svagheter inom Södra Ryd 
och ge förslag på olika typer av åtgärder utifrån 
detta.

Vad är ett planprogram?
Markens användning och bebyggelsens 
utformning regleras genom så kallade 
detaljplaner. Innan detaljplaner för ett område 
tas fram kan helheten behöva utredas och 
illustreras i ett större geografiskt område. Då 
tar kommunen fram ett planprogram.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, 
men visar på kommunens mål och visioner 
med ett område samt redovisar övergripande 
förutsättningar för utveckling. Alla kan tycka 
till om planprogrammets innehåll under den 
period som kallas samråd (se nästa sida).



Vad tycker du
om planprogrammet?
Under perioden som vi kallar för samråd kan du påverka förslaget och 
berätta vad du tycker. Samrådet pågår mellan 15 oktober - 9 december 
2018. Alla ska kunna titta på och tycka till om planprogrammet innan 
något är beslutat. Samrådet är till för att förbättra beslutsunderlaget.

Kom ihåg!
•  Planprogrammet är ett förslag för utveckling

•  Detta är en kortversion av planprogrammet

•  Kortversionen innehåller delar av förslaget

•  Du kan läsa hela planprogrammet på webben

•  Du kan påverka innehållet under samrådet

•  Samrådet pågår fram till 9 december 2018

•  Planprogrammet är ingen bindande handling

•  Planprogrammet kan inte överklagas

•  Efter planprogrammet ska detaljplaner tas fram

•  Detaljplanerna kan påverkas i senare skede

Så gör du för att tycka till
Har du synpunkter på planprogrammet kan du 
skicka in dessa skriftligen på två sätt, via epost 
eller vanligt brev. Gör detta senast den 9 december 
och märk skrivelsen med PLAN.2015.12.

Få reda på mer
•  Öppet informationsmöte
den 7 november kl. 18.00 i Stadshuset

•  Öppet informationsmöte
den 14 november kl. 18.00 på Rydskolan

•  Läs hela planprogrammet på webben
skovde.se/planprogramsodraryd

•  Utställning fram till 9 december i
 Stadshuset och biblioteket i Södra Ryd

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet svarar vi på synpunkterna som 
framkommit. Vi beskriver vilka ändringar av 
förslaget som gjorts och hur vi har vägt olika 
intressen mot varandra. Sedan går förslaget 
vidare för att godkännas av kommunfullmäktige. 
Preliminär tidpunkt för detta är i juni 2019.

Efter att planprogrammet är godkänt är det 
vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika 
delar av planprogramområdet. En detaljplan går 
att påverka då den befinner sig i samråds- eller 
granskningsskedet.

samhallsbyggnad@skovde.se

Sektor samhällsbyggnad
Planenheten
541 83 SKÖVDE



Visionsbilden visar hur Södra Ryd föreslås se ut i framtiden, med bland 
annat nya eller förändrade kvarter, aktivitetsområden, grönstråk, 
vägar och kopplingar till kringliggande områden. På de följande 
sidorna kan du se när i tiden utvecklingen av Södra Ryd kan ske.

Visionsbild



Inom en snar framtid (2018–2025)

 

1. Buss 
Bussgata mellan 

Timmervägen och 
Fredriksbergsvägen bidrar 

till ökade flöden genom 
centrum och till nya 

resmönster.

3. Parker 
Förädla befintliga 

kvaliteter såsom KG, Lilla 
Sommarland och nya Hälsans 

Park.

Mötesplatser för alla, unika 
målpunkter, stärkt identitet, 

ekosystemtjänster och 
förbättrad service.

 

2. Centrum 
Utveckling av torget med 

fokus på fler mötesplatser, 
gestaltning och trygghet.

Timmervägen utvecklas till 
stadsdelsgata.

Entré Väst utvecklas.

Ökad service och förtätning.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafikförsörjning, stärkt 
centrum, utveckling av de allmänna platserna, förtätning och väl 
fungerade ekosystem är prioriterade satsningar inom en snar framtid 
för att nå en hållbar områdesförnyelse i Södra Ryd.

 
4. Gata

Utveckling av Västra 
Skogsrovägen möjliggör 
plats för samlingslokaler 
och religiösa byggnader, 

verksamhetslokaler. 
Nya stråk och mötesplatser. 

Koppla ihop Södra och 
Norra Ryd. 



Inom 20 år (2025–2040)
Ett väl utbyggt centrum, ytterligare förtätning, investering infrastruktur, 
verksamheter i söder och så småningom nya bostäder och verksamheter i 
norr är prioriterade satsningar inom 20 år för att nå en hållbar områdesför-
nyelse i Södra Ryd.

1. Centrum 
Centrum utvecklas och 

profileras ytterligare längs hela 
Timmervägen. 

Centrum ska spegla Södra Ryds 
identitet. 

Centrum ska vara en naturlig 
målpunkt och mötesplats 

för alla. 

 
2. Nya 

byggnader
Förtätning och gestaltning 

längs prioriterade stråk 
skapar interna kopplingar, 
tydliggör stadsdelen utåt 

och stärker befintliga 
målpunkter.

3. Infart
Ny på- och avfart på 
väg 26 ger en direkt 

koppling in till Södra 
Ryds centrum. 

5. Bostäder
Nya bostäder och 

verksamheter längs ny 
anslutning till Norra Ryd 

och väg 26. 

4. Företag
Nya verksamheter.



På lång sikt (2040–framåt)
Nya bussgator och bilvägar, Mötesplats Mitt, mer förtätning och utbyggnad 
av hela utvecklingsområdet i norr är prioriterade satsningar på lång sikt för 
att nå en hållbar områdesförnyelse i Södra Ryd. 

3. Byggnation 

Nya verksamheter 
i närheten av nytt 

stationsläge och Östra 
Skogsrovägen samt 

förtätning. 

4. Utvecklingsområde
En större exploatering av 

utvecklingsområdet norr om 
stadsdelen. Området integreras i 

stadsdelens struktur vad gäller gröna 
samband, ekosystemtjänster, skala samt 

väg- och bebyggelsestruktur. 
Ringled binder samman Västra och 

Östra Skogsrovägen. 

1. Tågstation 
Utbyggnad av Station Skövde 
Norra skapar förutsättningar 

för strukturförändring och nya 
resmönster. 

Visuella avstånd kortas och 
stadsdelen tillgängliggörs. Interna 

kopplingar stärks och nya 
flöden kopplar Södra Ryd till 

omgivande områden och 
funktioner. 

2. Mötesplats 
Förtätning vid Mötesplats Mitt 
skapar integration och möten 

mellan människor. Nya byggnader 
utvecklas i relation till ny infrastruktur, 

grön- och aktivitetsstråk.  
Förtätning och gestaltning 

längs nya stråk skapar interna 
kopplingar. Tydliggör 

stadsdelen utåt.  



Vad är prioriterat enligt planprogrammet? 

• Knyta samman stadsdelen

Se till helheten, lyft blicken till ett övergripande stadsdelsperspektiv 
och vidare till omgivningen. Förtäta inom stadsdelen innan mark tas i 
anspråk för utvecklingsområden i norr. Arbeta för att etablera station 
Skövde Norra så att flöden genom och inom stadsdelen främjas. 
Grönstråk med parkkaraktär och aktivitetszoner skapar integration och 
möten.

• Utveckla centrum

Stärk Södra Ryds centrum med ett profilerat utbud. Skapa ett flöde till 
kringliggande stadsdelar. Flödet stärker centrum och synliggör Södra 
Ryd.

• Utveckla mötesplatserna

Skapa mötesplatser intill händelserika stråk. Utveckla aktivitetszoner 
med funktioner som är unika för Skövde. 

• Värna om Södra Rydsbon

Prioritera åtgärder för och med dagens Södra Rydsbor, utveckla 
attraktivitet och skapa en efterfrågan. All områdesutveckling ska 
utgå från Södra Ryds identitet och kvaliteter i syfte att skapa social 
och ekologisk hållbarhet. Kommunen ska visa vägen, skapa positiv 
kommunikation och ekonomiska förutsättningar. Möjliggör för 
etablering av fler verksamheter, ökat föreningsliv, religiösa samfund 
och utveckling av offentlig service.

• Värna om närheten till naturen

Förädla gröna samband och utveckla lokala ekosystemtjänster.

• Utveckla kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara det bärande trafikslaget. Utveckla gena och 
attraktiva bussgator i parkmiljö i syfte att skapa nya resmönster och 
mötesplatser. 


