
Upprättad 2011-04-26 
Planenheten

Hentorp Södra
Planprogram 

Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Samrådsredogörelse nr 2



Samråd nr 1
Byggnadsnämnden beslöt 2010-09-30, § 129 att sända ut 
ett förslag till planprogram för Hentorp Södra. Samrådet hölls 
mellan 12 oktober - 10 november 2010. Inbjudan till detta 
första samrådet skickades till fastighetsägare inom och direkt 
angränsande till programområdet, liksom till berörda kommu-
nala nämnder, förvaltningar och bolag mm. En annons kring 
samrådet och en inbjudan till ett öppet samrådsmöte den 19 
oktober infördes i Skaraborgs Allehanda (SLA) den 12 oktober 
2010. Handlingar till detta samråd fanns utställda i entréhallen 
i stadshuset samt på Skövde kommuns hemsida. 
För en redogörelse över inkomna synpunkter från detta samråd 
och minnesanteckningar från samrådsmötet se Samrådsredo-
görelse nr 1, upprättad 2011-01-25

Inkomna synpunkter under detta samråd resulterade i ett delvis 
reviderat förslag. Detta presenterades för byggnadsnämnden 
som 2011-01-25 § 3 beslöt att sända ut ett andra förslag till 
planprogram för Hentorp Södra.

Samråd nr 2 
Ett andra programsamråd har ägt rum under tiden 10 februari 
till 10 mars 2011. Inbjudan till samråd skickades med post den 
9 februari 2011 till fastighetsägare inom och direkt angränsande 
till programområdet enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Meddelande om samråd utsändes via e-post den 9 februari 
2011 till berörda kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
samt till remissinstanser enligt nedan. Annons kring samrådet 
infördes i SLA den 10 februari 2011. Handlingarna har under 
samrådstiden visats i stadshusets entréplan, samt på Skövde 
kommuns hemsida. Sista datum för att lämna synpunkter har 
varit den 10 mars 2010.

Utöver berörda kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
har följande remissinstanser beretts tillfälle att yttra sig:

- Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun
- Länsstyrelsen i Västra Götaland
- Rådet för funktionshinder
- Pensionärsrådet
- Folkhälsorådet
- Jämställdhetsrådet
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg
- Avfallshantering Östra Skaraborg
- Skanova (Telia Sonera)
- Vattenfall

HUR SAMRÅDET HAR 
BEDRIVITS

FÖRSLAG
Byggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen 
nr 2 som underlag för revidering av planprogrammet och 
framtagande av ett samrådsförslag till detaljplan för området.

GODKÄNNANDE OCH 
INRIKTNINGSBESLUT
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- Polismyndigheten
- Västtrafik
- Trafikverket Region Väst
- Västra Götalands museum
- Skövde Hembygdsförening
- Naturskyddsföreningen i Skövde
- Skövde Scoutkår
- Näringlivsforum, Skövde
- Seniorvillor
- Bovieran

Skrivelser utan anmärkning mot förslaget har inkommit från:

- Kommunstyrelsen (se nedan)
- Miljösamverkan Östra Skaraborg
- Polismyndigheten
- Skövde värmeverk AB
 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela 
skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil.  Bemötande 
av skrivelserna markeras med indragen vänstermarginal. 

Kommunstyrelsen
godkänner av Plan, bygg och lantmäteriförvaltningen upprättat 
planprogram för Hentorp Södra daterad 2011-02-09.
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att snarast utreda och kostnadsberäkna en breddning av nu-
varande Heneporten.

Tekniska nämnden
vill lägga följande yttranden till planprogrammet för Hentorp 
Södra.

•	 Gator	och	trafik
 Framtida möjligheter att sköta drift och underhåll av gatorna 

måste beaktas, framförallt förutsättningarna för att ha en ra-
tionell snöröjning av området. Som exempel kan lyftas fram 
det olämpliga i att ha fastighetsinfarter precis i hörnen på 
gatorna. Det illustrerade parhusområdet i norr är olämpligt 
utformat ur driftsynpunkt.

 För att få ett naturligt trafikflöde på samma sätt som öv-
riga slingor i området bör övervägas att i stället för att ha 
områdets huvudsakliga anslutning till bussgatan göra en 
anslutning från Gröna vägen vid korsningen med Orrvägen. 

 Bra och säkra gångvägar till skolan och lekplats bör priori-
teras. Det ska vara lätt att göra rätt.

 Parkering till grupphusområde i söder bör läggas i ytterkan-
ten av området – det är onödigt att dra in biltrafiken längre 
än nödvändigt.

INKOMNA YTTRANDEN OCH 
BEMÖTANDEN

Kommunala nämnder 
och förvaltningar 

SKRIVELSER UTAN 
ANMÄRKNING
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 Tekniska nämnden vill påpeka vikten av att se över och för-
bättra säkerheten vid busshållplatser och övergångsställen 
på Gröna vägen när trafikmängden ökar efter en öppning 
av bussgatan för biltrafik.

•	 Lekplatser
 Den föreslagna lekplatsen i området gör att det blir väldigt 

tätt mellan lekplatser i Hentorp. Tekniska nämnden föreslår 
att den föreslagna lekplatsen flyttas något längre norrut 
och att den ges ett stort utbud av lekredskap och att säkra 
gångvägar till lekplatsen prioriteras. Samtidigt plockas lek-
platserna på Juristvägen och Gröna vägen/Berguvsvägen 
bort.

•	 Dagvatten
 Funktionen av det dike som går i planområdets östra kant 

måste säkerställas genom kommande planbestämmelser.

•	 Övrigt
 Med hänsyn till att området planeras inrymma flertalet bostä-

der för äldre bör de gemensamma ytorna handikappanpas-
sas för att lättare kunna ta sig fram med rullstolar, rullatorer 
etc. Hänsyn bör även tas till synskadade och hörselskadade.

I övrigt har tekniska nämnden inget att erinra mot föreslaget 
planprogram.

Bemötande och kommentarer:
Programförslaget föreslås justeras så att gatuhörnen ges 
bredare öppningar mot natur-/parkmarken så att dessa 
kan rymma snöupplag. Detaljutformningen får studeras 
vid detaljplaneläggningen.

Förslag om en alternativ ansluting norrut till Gröna vägen 
i höjd med dess korsning med Orrvägen studerades i det 
första programsamrådet. Förslaget bedöms onödigt kost-
samt och höjdskillnaderna medför att en sådan anslutning 
skulle få en lutning på mellan ca 7 - 10% och skapa stora 
onaturliga slänter som negativt påverkar upplevelsen av 
naturmarken. Föreslagen anslutning av parhusområdet 
till Karl Eks väg bedöms vara naturligare. Karl Eks väg 
klarar även trafikökningen  om ca 50 fordonsrörelser/dygn.

Programmet föreslår gena gångpassager västerut mot 
Gröna vägens separerade gång- och cykelbana. Passager 
av Gröna vägen bör säkras genom hastighetsdämpande 
åtgärder. Detta och möjligheten att dra en gångpassage 
på ett naturligt sätt norrut inom naturmarken upp mot 
Heneskolan ska studeras mer i kommande detaljplanear-
bete. Programhandlingen revideras så att detta framgår.

Var angöringen till grupphusområdet i söder lämpligen 
ska ligga ska studeras i kommande detaljplanearbete.Illustration över justerat 

programförslag till bebyggelse i 
Hentorp Södra.
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Övergångsställen på Gröna vägen förläggs huvudsakligen 
i anslutning till busshållplatser och utformas förslagsvis 
enligt timglasmodellen så att hög trafiksäkerhet kan 
uppnås.

Programförslaget justeras så att två mindre områden för 
park och/eller lekplats sparas. Den norra av dessa (se 
illustration till höger) föreslås vara första alternativ för ny 
lekplats då den ligger centralt och säkert kan nås från 
omkringliggande befintliga bostadsområden. Frågan ska 
studeras vidare i kommande detaljplanearbete.

Mark avses reserveras i kommande detaljplan längs pla-
nområdet östra gräns för befintligt dike i enlighet med 
reviderad programskiss.

Konsult och Service, kollektivtrafikfunktionen
konstaterar till sin besvikelse att man vid bearbetning av planen 
inte tillgodosett tidigare, under det första programsamrådet, 
framfört önskemål om att flytta bussen till planområdets huvud-
gata. Vidare uttrycktes ifråga om en ny anslutning söderifrån att 
en alldeles uppenbar förutsättning för detta är att Heneporten 
får full bredd. Nu kan konstateras att kravet på full bredd blivit 
ännu mer berättigat genom att i detta förslag sker anslutning 
från och till Hentorp söder ifrån via Heneporten. Skulle man 
realisera förslaget och inte bygga ut porten får man ta höjd i 
tidstabellsarbetet för att gardera sig mot tidtabellsförseningar. 
Det är fråga om detta kan göras utan att stadsbusslinje 1 slås 
sönder. Man kanske får ta bort linje 1 från Hentorp och inrätta 
en ny busslinje Hentorp-Resecentrum, vilket skulle innebära 
en avsevärd kostnad.

En liten notering. Idag har vi per dygn 126 fordonsrörelser med 
buss genom Heneporten och den utveckling som vi kan se 
innebär 178 fordonsrörelser.

Bemötande och kommentarer:
Det första programförslagets genomgående huvudgatan 
utgick bl.a. för att den ogillades av tekniska förvaltningen 
och närboende m.fl. Skälen var bl.a. att gatan, som hade 
direktutfarter från angränsande tomter, skulle få runt 1000 
fordonrörelser/dygn vilket ansågs vara för mycket samt 
att vägen/trafiken skulle försämra närmiljön för boende 
i kvarteret Göktytan mer än vad som kunde accepteras.

Efter mindre justeringar i förslaget, bl.a. utgår försko-
lealternativet, bedömer trafikkonsulten Ramböll att ex-
ploateringen totalt genererar ca 500 fordonsrörelser/dygn 
(f/d). Trafikmängderna vid Heneporten bedöms öka från 
dagens ca 150 fordon/dygn (f/d), där merparten är bussar, 
till ca 750 f/d, inklusive utökad busstrafik. Detta innebär 
att sträckan under maxtimmen trafikeras av lite drygt en 

Förslag till två områden för park 
och/eller lekplats.
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bil varannan minut i vardera riktningen. Enligt Ramböll 
påverkar en breddning av Heneporten endast marginellt 
trafikflödet då denna främst beror på få målpunkter söde-
rut och mindre på framkomligheten genom Heneporten. 
Att bredda Heneporten och/eller att bygga en separat 
gång- och cykelport är möjligt men kostsamt. Ramböll 
menar att trafiksäkerheten i den trånga passagen genom 
porten kan höjas tillfredställande om porten signalregleras 
med prioritet för bussen, d.v.s. att övrig trafik får rött ljus 
när bussen kommer.

Kommunstyrelsen har givit tekniska nämnden i uppgift att 
utreda och kostnadsberäkna en breddning av nuvarande 
Heneporten. Frågan kommer att följas upp i det kom-
mande detaljplanearbetet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands                                           
hela skrivelse citeras nedan.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Syftet med planprogrammet är att pröva ny bebyggelse för 
seniorboende, villatomter, radhus/grupphus samt eventuell 
förskola. Länsstyrelsen yttrade sig över planprogrammet i förra 
samrådsremissen (2010-01-15). Länsstyrelsen är positiv till 
projektet och anser att programmets syfte är väl formulerade. 
Länsstyrelsen anser att synpunkter från förra samrådsremissen 
har till viss del tillgodosetts men några kvarstår.

Motiv till bedömningen
Länsstyrelsen anser som Trafikverket att förslaget att öppna 
bussgatan söder om området för biltrafik utan att bygga ut 
befintlig vägport eller bygga en port till är mycket tveksamt ut 
trafiksäkerhetssynpunkt, särskilt för de oskyddade trafikan-
terna. Se vidare Trafikverkets yttrande daterat 2011-03-07.
Länsstyrelsen anser att handlingarna ska kompletteras med 
en tydligare redovisning av eventuella negativa påverkan på 
Natura 2000-områden som ligger i omedelbar närhet av plan-
området. 
Länsstyrelsen anser att det är föredömligt att kommunen har 
tagit upp miljökvalitetsnormen för grundvatten och bedömt 
om de kan följas. 
En särskild arkeologisk utredning kommer att utföras våren 
2011.

Beredning
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga 
sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna synpunkter. Vad 
som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsupp-
fattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter.

Övriga remissinstanser
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Bemötande och kommentarer:
Det alternativa läget för förskola föreslås utgå ur pro-
gramförslaget. Motivet är att ett för stadsdelen och verk-
samheten bättre läge har studerats norr om Heneskolan 
längs  Karls Dahlins väg. Detaljplan för detta område ska 
påbörjas senare under våren.

Trafikkonsulten Ramöll har bedömt att Henporten klarar 
den ökade trafik, ca 750 f/d inklusive utökad busstrafik, 
som ett något justerat programförslag ger upphov till. 
Kommunstyrelsen har dock gett Tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en bredd-
ning av Heneporten. Frågan kommer att följas upp i det 
kommande detaljplanearbetet. Se vidare bemötande på 
yttrande från kollektivtrafikenheten på sidorna 5-6.
e

Kommunekologen har studerat konsekvenserna för det 
näraliggande Natura 2000-området och konstaterar att 
”angränsande del består till allra största del av före detta 
åkermark som nu används som betesmark i decennier. 
Denna del av Natura 2000 området har framförallt stort 
värde för friluftslivet. De naturvärden som är knutna till 
denna del av området bedöms inte påverkas negativt av 
föreslagen exploatering”. Planprogrammet kompletteras 
med denna beskrivning.

Resultatet av den arkeologiska utredningen kommer att 
redovisas i de kommande detaljplanehandlingarna.

Trafikverket Region Väst
har lämnat synpunkter på planprogrammet i förra samråds-
skedet. Synpunkterna har till viss del tillgodosetts men några 
kvarstår. Trafikutredningen har kompletterats med cykeltrafik 
vilket är positivt, bullerutredning har gjorts och trafikutred-
ningen har kompletterats med ett PM gällande trafikflöden. 

Förslaget om en utbyggnad av korsningen Gröna vägen/ 
Falköpingsvägen (väg 49) har i första hand förordats i trafik-
utredningen men inte i planprogrammet trots att ”det är svårt 
att få trafikanterna att välja en annan tillfart till Hentorp än via 
Gröna vägen eftersom den absoluta majoriteten av målpunkter 
är belägna norrut”. Väg 49 ingår i det av Västra Götalandsregio-
nen utpekade stråk 5, viktigt för studie- och arbetspendling. I 
kommande handlingsplan med förslag till åtgärder finns buss-
prioritering med i korsningen. En utbyggd korsning skulle ge 
klara fördelar till kollektivtrafiken och pendlare längs väg 49 
samt öka kapaciteten för trafik från Hentorp.

Förslaget att öppna bussgatan söder om området för biltrafik 
utan att bygga ut befintlig vägport eller bygga en port till är 
mycket tveksamt ur trafiksäkerhetssynpunkt, särskilt för de 
oskyddade trafikanterna. Trafikverket instämmer i trafikutred-
ningens bedömning: ”Järnvägsunderfarten, Heneporten, med 
dagens utformning innebär en begränsning då cykeltrafik här 
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tvingas ut i blandtrafik på grund av begränsat utrymme. Alter-
nativet skulle vara att anlägga ytterligare en port vilket skulle 
förbättra cykeltrafikens tillgänglighet och trafiksäkerhet.” 

Trafikverket instämmer i Västtrafiks synpunkter att den före-
slagna signalreglerade bussprioriteten inte är tillräcklig för att 
säkerställa god framkomlighet för busstrafiken.

Trafikverket ser gärna en fortsatt dialog om områdets utbygg-
nad och dess påverkan på transportsystemet.

Bemötande och kommentarer:
Planprogrammet redovisar två alternativa utformningar av 
korsningen Gröna vägen - Falköpingsvägen för att öka 
framkomligheten. Ett alternativ med dubbla körfält på 
Falköpingsvägen, dels ett med ny cirkulationsplats. Plan-
programmet bedömer (liksom trafikutredningen) att båda 
alternativen är likvärdiga och påverkar framkomligheten 
på ett positivt sätt. Övriga tidigare alternativ är ej längre 
aktuella och redovisas därför inte i planprogrammet.

Beträffande en breddning av Heneporten, se bemötande 
på yttrande från kollektivtrafikenheten och Länsstyrelsen  
på sidorna 5-7.

Västtrafik AB
hänvisar, liksom i sitt yttrande över det första programför-
slaget, bl.a till målbilder angivna i dokumentet ”Målbild för 
kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg” som Skaraborgs kom-
munalförbund tagit fram i samverkan med Västtrafik, Västra 
Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg. Där 
står att målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken 
ska öka med 50 % fram till år 2025, vidare att bebyggelse och 
infrastruktur ska utvecklas utifrån kollektivtrafikens behov och 
förutsättningar samt att åtgärder för att stärka kollektivtrafiken 
ska prioriteras högt mm. Västtrafik hänvisar också till doku-
mentet ”Vision Västra Götaland - det goda livet”, antaget av 
Regionfullmäktige 2005, som har som vision att göra kollek-
tivtrafiken konkurrenskraftigare genom god tillgänglighet och 
kortare restider mm.

Det är inte acceptabelt att Skövde kommun tar fram planer 
som prioriterar framkomlighet för personbil framför framkom-
lighet för kollektivtrafiken, vilken den aktuella planen gör i sin 
nuvarande form. Planens utformning bidrar till ett ineffektivt 
transportsystem där det är enklare och attraktivare för rese-
närerna att välja bilen framför kollektivtrafiken.

Linje 1 är en stomlinje med närmare 1 miljon resor/år och den 
måste ha hög framkomlighet och prioritet framför bilen om 
den ska kunna fortsätta vara en stomlinje. Om planprogram-
met genomförs måste hela linjenätet för stadstrafiken ses över 
och framförallt stadstrafiken i Hentorp och Skultorp. Linje 1:s 
attraktivitet minskar stadigt genom att restiden i förhållande till 
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bilen hela tiden ökar. Beslutet att åter trafikera Hertig Johans 
torg, liksom övriga framkomlighetsproblem som denna linje 
har, gör att linjens restidskvot redan passerat gränsen för vad 
som är attraktivt. För att skapa ett hållbart samhälle, med ett 
långsiktigt hållbart transportsystem, måste kommunernas 
samhällsplanering i än högre grad skapa goda förutsättningar 
för en utveckling av en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.

Synpunkterna som Västtrafik framförde under samrådet 
kvarstår. Heneporten liksom bussgatan måste breddas för att 
säkerställa framkomligheten. Västtrafik anser inte att den fö-
reslagna signalreglerade bussprioriteten är tillräcklig för att sä-
kerställa god framkomlighet för busstrafiken. I planprogrammet 
har även förutsättningarna för bussgatan förändrats genom att 
planen innebär att spårviddshindret tas bort. Västtrafik anser 
att hindret ej bör tas bort, då detta är ytterligare en åtgärd som 
strider mot uppsatta mål och visioner. Västtrafik anser att nyt-
tan av öppna spårviddhindret verkar vara begränsad och bör 
inte genomföras då det innebär försämringar för bussen. De 
beräknade siffrorna är dessutom för lågt räknande. Busstrafi-
ken utgör ensam ca 130 f/d, till det kommer övrig trafik. Med 
10-minuterstrafik på linje 1 skulle siffran för busstrafiken  vara 
180 f/d. Västtrafik ifrågasätters trafikutredningens antagande 
om att endast 20% av de boende i den sydligaste fjärdedelen 
av Hentorp som väljer att köra söderut. Västtrafik tror att fler 
kommer att välja detta alternativ och att detta medför försäm-
rad trafiksäkerhet vid Heneskolan och i korsningspunkter med 
gc-banan utmed Skövdevägen samt viss ökad trafik genom 
Skultorp.

Falköpingsvägen bör utformas med dubbla körfält vid kors-
ningen med Gröna vägen och med bussprioritering i kors-
ningen. Om alternativet med cirkulationsplats väljs måste 
cirkulationen utformas enligt körspårmallar för 15 meters 
boogiebuss.

Vid utformning av nya hållplatser önskar Västtrafik bli inkopp-
lade tidigt för att säkerställa framkomligheten för bussen samt 
tillgängligheten för resenärerna.

Västtrafik ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet och 
önskar bli inkopplade tidigt i diskussioner om och utformning 
av trafiknätet i planområdet.

Bemötande och kommentarer:
Efter mindre justeringar i förslaget, bl.a. utgår förskoleal-
ternativet, bedömer trafikkonsulten Ramböll att exploate-
ringen totalt genererar ca 500 fordonsrörelser/dygn (f/d). 
Trafikmängderna vid Heneporten bedöms öka från da-
gens ca 150 fordon/dygn (f/d), där merparten är bussar, till 
ca 750 f/d, inklusive utökad busstrafik (10-minuterstrafik). 
Detta innebär att sträckan under maxtimmen trafikeras 
av lite drygt en bil varannan minut i vardera riktningen. 
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Enligt Ramböll påverkar en breddning av Heneporten 
endast marginellt trafikflödet då denna främst beror på 
få målpunkter söderut och mindre på framkomligheten 
genom Heneporten. Att bredda Heneporten och/eller att 
bygga en separat gång- och cykelport är möjligt men 
kostsamt. Ramböll menar att trafiksäkerheten i den trånga 
passagen genom porten kan höjas tillfredställande om 
porten signalregleras med prioritet för bussen, d.v.s. att 
övrig trafik får rött ljus när bussen kommer.

Kommunstyrelsen har givit tekniska nämnden i uppgift att 
utreda och kostnadsberäkna en breddning av nuvarande 
Heneporten. Frågan kommer att följas upp i det kom-
mande detaljplanearbetet.

Ramböll har även studerat hur trafikflödena i det juste-
rade förslaget påverkas om spårviddhindret inte tas bort. 
Förutom en ökad trafik på programområdets gator (+150 
f/d) ökar även trafiken på Gröna vägen hela vägen norrut 
från korsningen med Berguvsvägen med ca 100-150 f/d 
jämfört med ett förslag där spårviddshindret tas bort.

PBLF har svårt att se att ett öppnade av spårviddhindret 
påverka bussen framkomlighet negativt i den punkten. 
Bussgatan föreslås vidare breddas i hela sin sträckning, 
vilket öka framkomligheten då  bussarna, till skillnad mot 
idag, kan mötas längs hela sträckan. 

PBLF jobbar för underlätta för ökad kollektivtrafik men har 
också ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp på hela plane-
ringen. Detta görs bl.a. genom att ansluta området mot 
Heneporten för den trafik som har målpunkter söderut.
Alternativet att låta all ny trafik åka norrut på Gröna vä-
gen innebär totalt mer personbilskilometer och därmed 
större miljöbelastning samt mer trafikbuller och försämrad 
trafiksäkerhet för redan utsatta bostäder längs de norra 
delarna av Gröna vägen.

Yttrandet vidarebefordras till tekniska förvaltningen för 
kännedom.

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg
har inget att erinra under förutsättning att synpunkter från ti-
digare angivet yttrande beträffande vatten för brandsläckning 
och framkomlighet för utryckningsfordon.

Bemötande och kommentarer:
Tillgängligheten för Räddningstjänstens fordon bedöms 
vara god i programförslaget. Beträffande behovet av vat-
ten för brandsläckning vidarebefordras Räddningstjäns-
tens yttrandet till Tekniska förvaltningen för kännedom.
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Avfallshantering Östra Skaraborg
anger att beträffande sophämtningen vill vi framhålla följande 
för att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifterna.

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtnings-
platsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på 
minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.

Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 
4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på 
minst 5 meter.

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 
18 meter samt en fri remsa på ca 1,5 meter utanför vändytan.

Bemötande och kommentarer:
De planerade allmäna gatorna bedöms uppfylla reglerna 
enligt renhållningsföreskrifterna. 

Skövde Scoutkår,
tycker att de förslag som har visats i programsamråd 2 är bra 
och vi ser med tillförsikt fram emot utvecklingen i Hentorp.

Vi har två synpunkter till remissen:

1. Vi förordar förskola framför grupphus som närmaste granne.

2. Vi föreslår att Skövde kommun överväger att förbättra den 
nedan markerade stigen till gång och cykelvägsstandard. 
Stråket används frekvent redan idag då det är en naturlig 
promenadväg. Det är enbart ca 100m som behöver fixas till 
för att den befintliga g/c vägen från fotbollsplanen/lekytan 
skall möta infartsvägen till scoutstugan.

Bemötande och kommentarer:
Det alternativa läget för förskola föreslås utgå ur program-
förslaget. Motivet är att ett för stadsdelen och verksam-
heten bättre läge har studerats norr om Heneskolan längs  
Karls Dahlins väg. 

Önskemålet om en förbättrad standard på stigen mellan 
Scoutstugan och bollplanen vidarebefordras till Tekniska 
förvaltningen.

Skiss till Scoutsstugans yttrande
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Fastighetsägarna till Rådmannen 5
anger att när man köpte sin fastighet på Karl Dahlins väg 11 
i september 2006 kontaktade man plan/byggkontoret för att 
kolla ev framtidsplaner för byggnation där programmet nu fö-
reslår seniorvillor. De fick då svaret att det endast var aktuellt 
med bebyggelse söder om vändplatsen Karl Eks väg. Även 
säljare och mäklare hade fått dessa uppgifter. På dessa grunder 
köpte vi vår fastighet.

Vid första samrådsmötet i november 2010 sa man att det skulle 
bli ytterligare möten för att tillsammans hantera synpunkter, 
detta verkar inte vara aktuellt längre utan man ska komma in 
med skrivelser senast 2011-03-10. Förutsättningarna tycks 
på något märkligt sätt ändrats. Vi har inte heller fått fullstän-
diga handlingar som ”vissa” fastighetsägare fått. Endast ett 
dokument med skiss på en sida och vaga uppgifter på andra 
har vi erhållit.

Vi motsätter oss bebyggelse norr om vändplatsen Karl Eks 
väg då vi inte blivit upplysta om detta vid fastighetsköp av 
Rådmannen 5 i december 2006.

Vi kräver att få köpa ytterligare mark gränsande till vår tomt. 
Framtidsplanen kanske ändras efter år 2015.

Fastighetsägarna önskar att grönområdet/ängen norr om 
vändplatsen i stället utvecklas till en parkliknande miljö med 
gångstigar, damm, soffor mm - bort från vägmiljöer och trafik,  
så att de närboende inte behöver söka sig till skogen som 
gränsar till golfbanan för att få detta.

Bemötande och kommentarer:
Att bebygga området har stöd i Skövde kommuns över-
siktsplan - Framtidsplan Skövde 2015 - antagen av kom-
munfullmäktige i januari 2005, där marken som gränsar till 
fastigheten Rådmannen 5 pekats ut för ”nya bostäder”, 
se bild till vänster. Påstådda utfästelser om att marken 
norr om vändplatsen aldrig kommer att bebyggas ska 
inte kunna ges och vi har inte heller kunnat få bekräftat 
att så har skett.

Programsamråd nr 2 var ett ”omtag” som vi inte hade 
planerat vid tidpunkten för det första samrådsmötet utan 
avsikten var att efter programsamrådet påbörja detaljpla-
neläggning. Vi kan därför omöjligen ha lovat att hålla något 
möte kring samråd nr 2. Avsikten är dock att hålla ett öp-
pet samrådsmöte kring ett samrådsförslag till detaljplan. 
Information om det samrådet kommer att skickas ut ägare 
till angränsande fastigheter samt annonseras i SLA. Till 
alla som tagits upp på fastighetsförteckningen och/eller 
som haft synpunkter under det första programsamrådet 
skickades en ”Inbjudan till programsamråd nr 2” ut den 
10 februari. I inbjudan angavs bl.a. vilka som fått denna, 
var programhandlingarna fanns att tillgå (stadshuset och 

Framtidsplanens illustration till 
ny framtida bostadsbebyggelse 
inom Hentorp Södra. 

Sakägare  och övriga 
närboende

Rådmannen 5
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på hemsidan), samt när man senast skulle lämna syn-
punkter mm. På baksidan fanns en illustration över det 
reviderade programförslaget. Ingen har särbehandlats och 
fått mer handlingar än så hemsänt. En annons med i stort 
sett samma innehåll (undantaget illustrationen) infördes  
därutöver i SLA den 10 februari för att övriga som ansågs 
sig berörda av planeringen skulle kunna ta del av denna. 

Avståndet från närmsta planerade parhus till fastighets-
gränsen för Rådmannen 5 är ca 10 meter. Till befintligt 
hus är det mer än 25 meter. Detta är normala avstånd i 
Hentorps nuvarande villakvarter. Plan, Bygg o Lantmäte-
riförvaltningen anser att dessa avstånd är tillräckliga för 
att behålla Hentorps karaktär och undvika insyn, skugg-
ning eller andra olägenheter. Möjligheten att få köpa in 
ytterligare mark bedöms inte vara aktuellt.

Fastighetsägarna till Rådmannen 16
är inte nöjda med programförslaget.
I december 2010 tillträdde vi vårt nya hus på Karls Eks väg 
14. Vi var införstådda med att det skulle byggas i området. 
Det planprogram vi utgick ifrån och var beredda att acceptera 
skiljer sig från samrådshandling nr 2. Detta planprogram är vi 
ej beredda att acceptera.

Enligt denna handling (som vi förövrigt själva fått skriva ut från 
kommunens hemsida och ej blivit informerade om) kommer 
ett parhus att angränsa till vår tomt. I det tidigare förslaget 
fanns det en grönyta framför tomten. Vi köpte huset pga. det 
fria och lugna läget längst ned på en återvändsgata. Befint-
liga hus på Karl Eks väg ligger på tvären och har baksida mot 
framsida. Det hus som byggs kommer att ligga med baksida 
mot vår baksida. 
Med en angränsande bebyggd tomt blir värdet lägre på vår 
fastighet. Vi är också oroliga för att vi får en mer skuggig tomt 
och att husen som byggs skymmer solen.

Som förslag till ändring har vi följande:

1. Antingen räta upp parhusen så att det ligger längs med och 
att det förblir en grönyta mellan våra tomter och nybebyggel-
sen. Se bilaga FÖRSLAG 1.

2. Flytta hela nybebyggelsen så att det hamnar i mitten av 
området. Se bilaga FÖRSLAG 2.

3. Anlägga en park på den befintliga grönytan. Se bilaga 
FÖRSLAG 3

4. Som sista alternativ vill vi köpa marken/tomten i angräns-
ande till vår tomt. Förslaget är att utöka vår tomt med ca 25 x 
30 m. Se bilaga FÖRSLAG 4.

I vilket fall som helst tycker vi att det är rimligt att vi får möj-
ligheten att räta upp vår tomt så att den blir rak.

Yttrandets bilagor FÖRSLAG 1 - 
FÖRSLAG 4
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Bemötande och kommentarer:
På fastighetsförteckning från 2011-02-08 som utgjorde 
underlag för utskick av ”Inbjudan till programsamråd nr 2” 
stod ni ännu inte som ägare till fastigheten. Den tidigare 
fastighetsägaren som fick inbjudan borde ha delgett er 
denna. Nu har ni trots allt ändå kunnat ta del av förslaget 
vilket är bra.

Att bebygga området har stöd i Skövde kommuns över-
siktsplan - Framtidsplan Skövde 2015 - antagen av kom-
munfullmäktige i januari 2005, där marken som gränsar till 
fastigheten Rådmannen 16 pekats ut för ”nya bostäder”, 
se bild till vänster. 

Avståndet från närmsta planerade parhus till fastighets-
gränsen för Rådmannen 16 är ca 10 meter. Till befintligt 
hus är ca 25 meter. Detta är normala avstånd i Hentorps 
nuvarande villakvarter. Plan, Bygg o Lantmäteriförvalt-
ningen anser att dessa avstånd är tillräckliga för att behålla 
Hentorps karaktär och undvika insyn, skuggning eller 
andra olägenheter. De alternativ som föreslås bedöms 
inte vara förenliga med genomförande av parhusgruppen 
och bevarande av vändmöjlighet i slutet av Karl Eks väg.

Fastighetsägaren till Domaren 1
I egenskap av s.k. sakägare (ägare till fastigheten på Karl Eks 
väg 23) vänder jag mig mycket starkt emot en ev. byggnation 
av seniorvillor i direkt anslutning till min tomt.

Att överhuvudtaget överväga att ”klämma in” så mycket hus 
på denna sista ”fria” yta, i vad som hittills betraktats som 
natursköna Hentorp, är för mig fullständigt obegripligt. Om 
vi för en stund bortser från den troliga värdeminskningen min 
fastighet och tomt får, som följd av ett mindre attraktivt läge, så 
kvarstår det faktum att ökad rörelse av folk i området ger fler 
bilar och därmed också ökade risker för mig och mina barn.

Minska mängden hus (om det måste byggas överhuvudtaget) 
och se till att rita in parkområden, så att det blir lite ”andrum” 
i Hentorp.
Jag kan endast acceptera en park angränsande till min tomt, 
allt annat är uteslutet. Karl Eks väg 23 har varit i min familjs 
ägo sedan det byggdes 1967, och jag blir vansinning på att 
en kommun kan våldföra sig på sina innevånare på detta sätt. 
Att behöva ligga sömnlös och oroa sig över sitt boende, för att 
kommunen håller på att fatta fullständigt vansinniga beslut är 
inte bara orätt mot sina innevånare utan oxå ett fruktansvärt 
personangrepp. Hur kan sånt här vara lagligt?

Rådmannen 16

Framtidsplanens illustration till 
ny framtida bostadsbebyggelse 
inom Hentorp Södra. 
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Bemötande och kommentarer:
Skövde expanderar och det finns ett politisk mål att det 
ska byggas ca 1000 bostäder under mandatperioden. 
Detta föreslås ske så att ungefär hälften utgörs av helt 
nya exploateringsområden, där Trädgårdsstaden är det 
största exemplet. Den andra hälften genom förtätning, 
både centralt i Skövde och i ytterområdena, där Hentorp 
är ett exempel.

Att bebygga området har stöd i Skövde kommuns över-
siktsplan - Framtidsplan Skövde 2015 - antagen av kom-
munfullmäktige i januari 2005, där marken som gränsar 
till fastigheten Dommaren 1 pekats ut för ”nya bostäder”, 
se bild till höger. 

Programförslaget föreslås dock justeras så att seniorvil-
lorna skjuts något västerut för att ge plats åt en parkremsa 
på ca 4 meter mellan Domaren 1 och föreslagna nya 
fastigheter. Avståndet mellan husens gavlar blir ca 10-12 
meter, vilket är det normala förhållandet längs Karl Eks 
väg. Parksläppet mynnar efter ca halva fastighetsgränsen 
mot Dommaren 1 i ett förslag till nytt parkområdet som 
delar upp bebyggelsen inom det nya exploateringsom-
rådet, se bild till höger.

Fastighetsägare till Omrvråken 1 
har inkommit med en skrivelse som undertecknats av 28 
fastighetsägare i kvarteren Ormvråken, Byvråken, Fjällvråken, 
Duvhöken, Kärrhöken, Sparvhöken, Pilgrimsfalken och Grön-
gölingen väster om Gröna vägen samt kvarteret Berguven 
öster om Gröna vägen.

Vi som är bosatta utmed södra delen av Gröna vägen vänder 
oss mot de planer som Kommunen nu presenterar avseende 
en öppning av bussgatan för allmän trafik. Vi vänder oss även 
mot hur den här processen har hanterats av Kommunen. Det 
har framkommit att boende på t.ex. Karl Eks väg sedan länge 
varit involverade och även lyckats påverka Kommunen att 
ändra planerna finner vi att vi blivit sent informerade. Först 
den 9 februari skickade kommunen ett brev till sakägarna med 
anledning av de ändrade planerna. Brevet är i vårt tycke dess-
utom väldigt oprecist i vad Kommunen vill göra. Ännu märk-
ligare är att endast Vråkvägen 20 blivit utsedda till sakägare. 
Kommunen hävdar attav lantmäteritekniska skäl har endast 
Vråkvägen 20 blivit utsedd till sakägare. Vi är förvånade då 
syftet med att ta bort spårviddshindret är att avleda en del av 
biltrafiken genom bussgatan. En öppning av spårviddhindret 
skulle förutom den trafik som det nya området skapar leda till 
att annan och ny genomfartstrafik som inte Kommunen tagit 
med i sina beräkningar. Vi anser detta vara helt oförenligt med 
barntäta områden. Med detta scenario kommer alla utmed 
Gröna vägen söder om Heneskolan drabbas och därmed vara 
sakägare i frågan.

Framtidsplanens illustration till 
ny framtida bostadsbebyggelse 
inom Hentorp Södra. 

Justerat förslag med park och 
parksläpp mellan ny bebyggelse 
och Domaren 1

Domaren 1

Domaren 1
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Till denna skrivelse bifogas en lista på ägare till 28 fastigheter 
som är berörda och med det som stöd förväntar vi oss en för-
nyad process med ett utvidgat antal sakägare och en förnyad 
och längre tid för sakägarna att informera sig och inkomma 
med synpunkter. Ett flertal av de berörda har via kontakter 
med Kommunen försökt att bli sakägare utan att någon be-
fattningshavare kunnat förklara beslutsprocessen i frågan och 
vägleda eller stödja berörda.

Förutom sakägare processen har vi starka synpunkter i 
sakfrågan, tomterna i denna del av Hentorp såldes med en 
detaljplan som inte innehöll en genomfartsled. Redan när 
det första förslaget att öppna för busstrafik för mer än 10 år 
sedan presenterades väckte det starka känslor i området. De 
boende misstänkte redan då att detta var första steget mot 
att även släppa igenom biltrafik. Kommunen ordnade då två 
informationsträffar där man försäkrade oroliga barnfamiljer att 
det bara blir busstrafik och att ett effektivt hinder som förhindrar 
all övrig trafik skulle byggas i kombination med fartreducerande 
hinder. Dessa löften hölls aldrig då spårviddshindret blev med 
tandlöst än förslaget och traditionella farthinder kunde ej heller 
byggas då de förorsakade problem för bussarna.

Nu avviker Kommunen återigen från tidigare löften och detalj-
planer. En husinvestering är för de flesta ett stort åtagande dels 
ekonomiskt men även för familj med barn som är avhängiga 
av den närmiljö som man valt att bosätta sig i. De nuvarande 
planerna från Kommunen innebär en mycket negativ föränd-
ring av boende och livskvaliten. Det är dessutom viktigt att 
poängtera att när husen byggdes och placering på tomten 
valdes samt vilka rum som lades mot Gröna vägen var det 
ingen genomfartsled i detaljplanerna. Vi finner det rimligt att 
Kommunen har en långsiktighet i planeringen som möjliggör 
för husbyggare att bygga ett hus som fungerar och behåller sitt 
värde långsiktigt. Vi förstår att en kommun som växer måste 
skapa nya bostadsområden, de som då köper tomter i dessa 
områden skall veta vad som gäller och fatta beslut därefter men 
samtidigt kunna känna sig trygga i att spelreglerna för deras 
långsiktiga investering inte radikalt ändras av Kommunen.

Det här är ett område med många barn, och det är mycket med 
tanke på dem som vi valt den här typen av boendemiljö. I nära 
anslutning till spårviddshindret ligger en välbesökt lekplats, 
samt ett av barnen mycket uppskattat grönområde. Hit kan 
barnen gå själva som det ser ut i dagsläget, och det är något 
som skulle bli omöjligt om genomfartstrafik leddes den här 
vägen. Vägen måste också korsas av många för att komma 
till Heneskolan eller till busshållplatser till Vasaskolan.

Har Kommunen gjort någon riskanalys avseende den kraftigt 
ökade trafiken genom barntäta områden? Har Kommunen tänkt 
att busstrafiken skulle klara den typ av kraftigt fartreglerande 
hinder som skulle krävas mellan Heneskolan och bussgatan?
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Kommunen har i sin vision att öka kollektivtrafiken med betyd-
ligt fler turer genom Hentorp, hur rimmar detta med visionen 
om vissa busslinjer ej passerar Hentorp p.g.a. borttagande 
av bussgatan.

Kommunens mål är att minska trafiken inte öka den, om för-
ändringen leder till färre turer genom Hentorp innebär det en 
målkonflikt med visionen.

En ytterligare belastning är att den enda anslutningen till det 
nya området norrifrån är via Berguvsvägen, även detta framstår 
som orimligt ut både säkerhets och boendemiljö aspekter för 
de drabbade. En i vårt tycke bättre lösning vore en ny anslut-
ning till Gröna vägen mellan Orrvägen och Getaryggsvägen. 
En sådan anslutning borde gå att göra med mindre negativa 
störningar för närboende. Möjligen måste någon av de före-
slagna tomterna tas bort vilket vi ser som en rimlig åtgärd för att 
uppnå en för de flesta bättre situation. Vi har förstått att detta 
vare ett tidigt förslag som utlöste protester från närboende som 
fick Kommunen att backa från förslaget. I vår mening borde 
ett sådant förslag dock orsaka mindre olägenheter och drabba 
färre än Kommunens nuvarande förslag. Denna lösning innebär 
att bussgatan fortsättningsvis endast används för busstrafik 
och att ytterligare störningar för busstrafiken i form av kraftigare 
farthinder och flaskhalsar genom Heneporten kan undvikas.

Vi anser avslutningsvis att en breddning av bussgatan och 
vägen fram till Heneporten samt en ev. ombyggnad av Hene-
porten blir en orimligt stor investering i förhållande tillnyttan 
och de störningar det innebär för de boende och busstrafiken.

Med denna skrivelse ansöker fastighetsägarna i bilagan att bli 
registrerade som sakägare.

Bemötande och kommentarer:

•		Planprocessen
Processen följer det som Plan- och bygglagen (PBL) 
föreskriver med marginal och enligt de rutiner som Plan, 
bygg och lantmäteriförvaltningen (PBLF) och den kom-
munala lantmäterimyndigheten brukar tillämpa. Alla som 
den kommunala lantmäterimyndigheten bedömt som 
sakägare (uppräknade på fastighetsförteckning) har fått 
en ”Inbjudan till programsamråd nr 2” hemsänt med 
information om var programhandlingarna fanns att tillgå 
(stadshuset och på hemsidan), samt när man senast skulle 
lämna synpunkter mm. På baksidan fanns en illustration 
över det reviderade programförslaget. Avgränsningen av 
sakägare har dock varit svårare att göra i detta ärende 
då planerna har ett större allmänt intresse än för de när-
maste fastigheterna. En annons med i stort sett samma 
innehåll (undantaget illustrationen) infördes därför i SLA 
den 10 februari för att övriga som ansågs sig berörda av 
planeringen skulle kunna ta del av denna. Även det första 
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programsamrådet annonserades i SLA den 12 oktober 
2010. PBLF har fått två förfrågningar från närboende i 
sakägarfrågan och skickad svar till dessa om hur kretsen 
har avgränsats och att man även kan lämna synpunkter 
på detta.

Lantmäterimyndigheten har fått ta del av de inkomna 
invändningarna mot avgränsningen av sakägarna och 
meddelar att man till nästa skede i planeringsprocessen 
- vilket blir samråd kring förslag till detaljplan för området - 
ska utöka sakägarkretsen till att gälla alla fastigheter som 
gränsar på båda sidor av Gröna vägen upp till korsningen 
med Orrvägen. Därtill kommer annons om samrådet att in-
föras i SLA. Alla, även de som inte ansetts vara sakägare, 
och som vill ta del av förslaget och ev. lämna synpunkter 
har möjlighet att göra så.

•		Allmänt om förslaget
Skövde expanderar och det finns ett politisk mål att det 
ska byggas ca 1000 bostäder under mandatperioden. 
Detta föreslås ske så att ungefär hälften utgörs av helt 
nya exploateringsområden, där Trädgårdsstaden är det 
största exemplet. Den andra hälften genom förtätning, 
både centralt i Skövde och i ytterområdena, där Hentorp 
är ett exempel. Att bebygga området har sedan tidigare 
stöd i Skövde kommuns översiktsplan - Framtidsplan 
Skövde 2015 - antagen av kommunfullmäktige i januari 
2005. 

•		Trafik
Efter mindre justeringar i förslaget, bl.a. utgår förskoleal-
ternativet, bedömer trafikkonsulten Ramböll att exploate-
ringen totalt genererar ca 500 fordonsrörelser/dygn (f/d).
Flera olika sätt att trafikmata den nya bebyggelsen och 
vilka befintliga gator den nytillkomna trafiken ska fördelas 
på har studerats och konsekvensbeskrivits. Trafikkonsul-
ten Ramböll har hjälpt till i det arbetet. Målet har varit att 
fördela trafiken mer solidariskt i Hentorp och om möjligt 
avlasta Gröna vägens bullerstörda norra del som idag har 
lite drygt 6.000 f/d, därtill med direktutfarter från enskilda 
fastigheter.

I det första programförslaget föreslogs, som angetts i 
skrivelsen, en genomgående huvudgatan som startade 
vid Gröna vägen i höjd med Orrvägen och slutade i 
bussgatan vilken föreslogs breddas fram till Heneporten. 
Denna lösning utgick bl.a. för att den ogillades av tekniska 
förvaltningen och närboende m.fl. Skälen var bl.a. att 
gatan, som hade direktutfarter från angränsande tomter, 
skulle få runt 1000 f/d vilket ansågs vara för mycket samt 
att vägen/trafiken skulle försämra närmiljön för boende 
i kvarteret Göktytan mer än vad som kunde accepteras. 
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Dessutom skulle väganslutningen mot Gröna vägen bli 
brant (ca 10%) och skapa stora onaturliga slänter som 
negativt påverkar upplevelsen av naturmarken. 

Förslaget ändrades då för att mer bygga på rådande prin-
ciper för trafikplanering i Hentorp med mindre bostadsen-
heter som kopplas till Gröna vägen via lokalslingor eller 
lokalgator med vändplaner. För att inte få för mycket trafik 
på Berguvsvägen-Slagugglevägen och vidare genom 
programområdet, vilka alla är gator med direktutfarter från 
enskilda fastigheter, föreslogs att öppna spårviddshindret  
på Gröna vägen för att fördela tillkommande och befintlig 
trafik mer solidariskt.

Gröna vägen har till skillnad från övriga lokalgator en 
geometri och bredd som klarar mer trafik, dessutom 
med separat gc-bana och inga tomtutfarter i denna del. 
Gröna vägen kan i detta avseende jämföras med exem-
pelvis norra delen av Karl Dahlins väg som har 700-800 
f/d (mätning 1991-1992), Ädelstensvägen (Ulverket) 600 
f/d (mätning 1995) och Stenelidsvägen (S.Ryd) 1600 f/d 
(mätning 1994).

För att säkra hur det rådande förhållandet ser ut idag har 
trafikmätningar genomförts på Gröna vägen under vecka 
13 och resultatet av denna skickats till trafikkonsulten 
Ramböll som reviderat sin tidigare trafikanalys något. 
Denna bedömer att trafiken vid spårviddshindet ökar från 
dagens 126 bussar till totalt ca 500 f/d, inklusive en ev. 
utökning av busstrafiken till 10-minuterstrafik. Norr om 
korsningen med Berguvsvägen blir ökningen på Gröna 
vägen som mest 200 f/d. Vid Heneskolan (och norrut) 
bedöms trafiken öka med endast 50 f/d. Att ökningen 
på Gröna vägen blir så liten beror på att de alternativa 
vägarna söderut via Heneporten öppnas.
Som jämförelse redovisar också utredningen uppskattade 
framtida trafikmängder om spårviddhindret behålls. Detta 
bedöms resultera i en ökning med ca 150 fler fordon per 
dygn inom programområdet och på Bergsuvsvägen-
Slagugglevägen än om spårviddhindret öppnas och med 
mellan 200-300 fordon per dygn längs Gröna vägen norrut 
från Berguvsvägens anslutning.

PBLF jobbar för underlätta för ökad kollektivtrafik men har 
också ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp på hela plane-
ringen. Detta görs bl.a. genom att ansluta området mot 
Heneporten för den trafik som har målpunkter söderut.
Alternativet att låta all ny trafik åka norrut på Gröna vä-
gen innebär totalt mer personbilskilometer och därmed 
större miljöbelastning samt mer trafikbuller och försämrad 
trafiksäkerhet för redan utsatta bostäder längs de norra 
delarna av Gröna vägen.
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Ramböll har även tagit fram en bullerutredning som visar 
att den ökade trafiken endast ger upphov till en ökning 
av den ekvivalenta ljudnivån med en decibel, en ökning 
som knappt är hörbart. Den maximala ljudnivån gentemot 
befintliga bostäder påverkas inte alls av tillkommande 
trafik då det är den nuvarande busstrafiken som är di-
mensionerande för dessa.

Utredningarna ovan tillhör i planprogrammet och kommer 
att utgöra bilagor i den fortsatta detaljeplanprocessen.

För att höja trafiksäkerheten längs Gröna vägen kan 
övergångsställen läggas i anslutning till busshållplat-
serna vilka förslagsvis utformas enligt timglasmodellen 
- en avsmalning som innebär att gångpassagen blir kort 
och att endast ett fordon kan passera åt gången. Övriga 
övergångsställen kan utformas med mittrefug. Vilka tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder som är lämpligast kommer 
att studeras vidare under detaljplanearbetet.

•		Ekonomi
Utgångspunkten är att de kommunala kostnaderna som 
uppstår i samband med exploateringen av området ska 
täckas av intäkter från tomt-/markförsäljning inom pro-
gramområdet.

Fastighetsägarna till Berguven 1-4, Tornugglan 1-2 och 
4-5, samt Slagugglan 8-9
har inkommit med en gemensam skrivelse.

Vi boende på Tornugglevägen och Slagugglevägen överklagar 
Hentorp Södra. Vi vill inte ha en ny anslutning av Slagugg-
levägen som Förslag nr:2 ser ut. Förslag nr 1 hade vi inga 
anmärkningar över, men förslag nr:2 vill vi protestera emot.

Innan vi började bygga våra hus tog vi del av detaljplanen för 
Hentorp Södra. Då var det 15-20 villor som planerades och 
inget mer, men denna detaljplan har nu utökats till det dubbla. 
Vi har inget emot att det skall byggas på detta område, men 
måste ni öppna fler infarter till området än bara Slagguggle-
vägen (om det överhuvudtaget ska öppnas så som det ser ut 
idag) och den nya anslutningen vid bussgatan.

Slagugglevägen är smal och trång. 2 bilar kan inte mötas under 
vintern. Vi har fått backa upp eller så har vi fått putta varandra 
uppför gatan. Dessutom så är det husutfarter som backar ut 
direkt på denna väg och hur kan det bli trafiksäkert med den 
planerade trafiken? 1 utfart är dessutom en uppfart. Denna 
fastighetsägare backar upp och ut med skymd sikt. Det kom-
mer garanterat att ske en olycka om Slagugglevägen utsätts 
för ytterligare trafik. Denna fastighetsägare tycker det är täkt 
redan nu att köra ut med tanke på alla barn som bor på gatan.
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Dessutom så har Tornugglan 1 en hög mur som kommer att 
skymma sikten i korsningen Tornugglevägen/Slaggugglevä-
gen från det nya området, vilket ökar olycksrisken på vintern 
när folk kommer att ta fart för att komma uppför backen och 
tvingas stanna mitt i pga högerregeln eller barn som cyklar ut 
i korsningen på sommaren.

Förslag:

Öppna upp Gröna vägens bussövergång så att alla som ska till 
Bovieran (Dagis) och Radhusen/dagis kör denna väg. Denna 
väg är bred och trafiksäker samt att det finns en befintlig cykel 
och gångbanan hela Görna vägen till skolan.

Öppna upp Karl Eks väg för seniorboendet OCH villorna.

Öppna bakom Göktytestigen till villorna och Seniorboendet.

Ska Slagugglevägen öppnas så ska man inte kunna köra till 
den nya anslutningen till bussgatan.

Varför inte lägga dagiset där Bovieran ligger och bygg Bovieran 
på tomten som blir när Claesborgs Förskola rivs.

Tillägg:

Vi vill inte bara klaga. Vi tycket att det är trevligt att ni lagt en 
lekplats i det nya området då den som ligger vid Gröna vägen 
inte används för den är både tråkig och sliten.

Tråkigt tycker vi däremot att Vi som blir mest berörda (Berguven 
1, Slagugglan 8 o 9 samt Tornugglan 1) av denna plan inte fått 
något som helst brev eller info om detta område utan vi har 
fått reda på det på omvägar och tittat på nätet för att få info.

Bemötande och kommentarer:
I detaljplanen för Berguven (Dp 578) redovisas att Slag-
ugglevägen kommer att utgöra tillfart till aktuellt program-
område. Dp 578 anger att den framtida bebyggelsen 
tillsammans med bebyggelsen längs Slagugglevägen 
uppskattas alstra en trafikmängd på mellan 240-325 f/d, 
varav 65 f/d kommer från bebyggelsen längs Slaguggle-
vägen. Återstående del, 175-260 f/d, bedömdes komma 
från nu aktuellt programområde. Trafikkonsulten har Ram-
böll har uppskattat att den föreslagna bebyggelse inom 
Hentorp Södra kommer att resultera i att ca 250 f/d väljer 
Slaugglevägen, alltså inom det intervall som prognosti-
serades i Dp 578.  I Dp 578 står även att ”Vi (Plan, bygg 
o lantmäteriförvaltningen) bedömer tillsammans med 
Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadsenheten att sä-
kerheten i gatunätet på Berguvsvägens kommer att ha en 
god standard även efter en utbyggnad av området öster 
om planområdet”. Denna bedömning gäller fortfarande. 

Planeringen av Hentorp Södra har hela tiden utgått ifrån 
att försöka fördela befintlig och tillkommande trafik så 
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solidariskt som möjligt utfrån de olika vägarnas förutsätt-
ningar och karaktärer.  Det är bl.a. därför som vi föreslår 
ett borttagande av spårviddshindert och en breddning av 
Gröna vägens förlängning. 
Se även yttrande och bemötande av skrivelse från 28 
fastighetsägare väster om Gröna vägen på sidorna 15-20.

Förskolan föreslås av olika skäl utgå och ny plats ska 
prövas norr pm Heneskolan längs Karl Dahlins väg för 
denna. Bovieran har en volym som vi bedömer fungera 
i det större landskapsrum där den föreslås. Tomten vid 
Claesborgs förskola är för liten och trång för att rymma 
Bovieran.

Både Tornugglan 1 och Slagugglan 9 ska ha fått en  ”In-
bjudan till programsamråd nr 2” då man återfinns på den 
fastighetsförteckning som den kommunala lantmäteri-
myndigheten har tagit fram och som utgjort underlag för 
utskicket. För skäl till avgränsningen av sakägare mm se 
bemötande på yttrande från 28 fastighetsägare väster om 
Gröna vägen, sid 17-18 under punkten ”Planprocessen”. 

Fastighetsägarna till Slagugglan 1-5 och 7, Hornugglan 
1 och 3-4, Sparvugglan 2-3 och 6-7, Pärlugglan 2 samt 
Kattugglan 1
har inkommit med en gemensam skrivelse.

Vi som redan bor vid Beruvsvägen och Tornugglevägen kan 
inte acceptera detta. Vi vill ha kvar den gemensamma ytan 
där Bovierans seniorboende är tänkt att byggas samt förhin-
dra trafiken att åka igenom ett område där det bor över 50 
barn. När vi valde att bygga/bosätta oss i området, fanns inte 
någon tänkt bebyggelse på ytan där Bovierans seniorboende 
planeras idag. Och heller ingen genomfartsled fanns med i 
detaljplanen. Vi upplever den tänkta förändringen som mycket 
negativ för området, och anser att den, om den träder i kraft, 
väsentligt påverkar vår boende- och livskvalitet och anser att 
alla i området är berörda av ändringarna.

Det här är ett område med många barn, och det är mycket 
med tanke på dem som vi valt den här typen av boendemiljö. 
Vi känner att Bovieran kommer att sticka ut och att landskaps-
bilden kommer att påverkas negativt. Bovieran kommer även 
att skymma utsikt och solljus för de som bor i angränsande 
omrde. Från våra gator går våra barn till skolan och busshåll-
pltserna och kommer att utsättas för risk i korsningen om det 
blir en genomfartsled.

Frågor som vi ställer oss är:
Finns någon riskbedömning gjord med tanke på den kraftigt 
ökade biltrafiken och de olyckor som kan inträffa vid de tänkta 
korsningarna? 
Är det verkligen bra att öka trafiken förbi skolan?
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Vad kommer det sig att inte alla berörda av det tänkta bygget 
blivit informerade som sakägare?
Kommer inte naturen påverkas så som småfåglar och växter 
vid byggnationen av Bovieran?
Vi på nedre halvan Berguvsvägen kommer få en kraftigt för-
sämrad utsikt samt att ”Bovieran” 12 meters huset kommer 
att skymma solen?
Kommer Bovieran verkligen smällta in i landskapsbilden och 
inte göra intrång och olägenhet för oss boende i angränsande 
område?

Vi anser att det finns bättre lösningar på trafikflödet och bygg-
nation av seniorboendet Bovieran.

Vårt förslag är i stället att bygga Bovieran i Trädgårdsstaden 
eller på ytan vid korsningen Dalvägen/Ekängsvägen, där den 
skulle bli estetiskt tilltalande. Låt området bakom Berguvsvä-
gen förbli ett naturområde.

För att minska trafiken vid korsningen Berguvsvägen/Tornugg-
levägen är vårt förslag att leda ut trafiken från det nya området 
via Karl-Eks väg och Södra vägen till Gröna vägen.

Dessa två vägar är väl tilltagna i bredd och har befintliga 
trottoarer. På dessa gator finns goda möjligheter att anlägga 
fartreglerande hinder då ej kollektivtrafik framförs här.

Vidare ser vi en lösning för att avlasta norra delen av Gröna 
vägen och korsningen Gröna vägen - Falköpingsvägen, genom 
en anslutning via Månsavägen till Falköpingsvägen med skill-
naden att använda en variant av rondell (likt den i Borgunda, 
men även förskjuten i sidled, jmf ”Arenarondellen”) i stället för 
en korsning.

Bemötande och kommentarer:
Skövde expanderar och det finns ett politisk mål att det 
ska byggas ca 1000 bostäder under mandatperioden. 
Detta föreslås ske så att ungefär hälften utgörs av helt 
nya exploateringsområden, där Trädgårdsstaden är det 
största exemplet. Den andra hälften genom förtätning, 
både centralt i Skövde och i ytterområdena, där Hentorp 
är ett exempel. Att bebygga den norra delen av området 
har sedan tidigare stöd i Skövde kommuns översiktsplan 
- Framtidsplan Skövde 2015 - antagen av kommunfull-
mäktige i januari 2005. För den södra delen, där Bovieran 
föreslås placeras, anger översiktsplanen ingen särskild 
markanvändning. Det finns heller inga andra allmänna 
intressen (natur, kultur etc) angivna för området. Ytan, som 
idag utgörs av oskött tidigare åkermark, verkar inte heller 
nyttjas för något ändamål.  Plan- bygg och Lantmäteri-
förvaltningen har, liksom byggnadsnämnden, har därför 
bedömt att området är lämpligt för bostadsbebyggelse. 
Bovieran har en volym som vi bedömer kan fungera i det 
större landskapsrum där den föreslås och blir ett tydligt 
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avslut/början på bebyggelsen i Hentorp. Det finns heller 
ingen allmän remissinstans som under programarbetet 
redovisat någon avvikande uppfattning i frågan. Då ett 
projekt, likt detta, inte har något direkt utpekat stöd i 
en översiktsplan förodar plan- och bygglagen att man 
upprättar ett planprogram innan själva detaljplanearbetet 
startas. Detta har varit ett av skälen till att detaljplane-
ringen för Hentorp Södra startats med framtagande av 
programförslag. 

Området där Bovieran föreslås åtskiljs från befintlig 
bebyggelse längs Berguvsvägens södra av ett drygt 20 
meter bred remsa av naturmark som innehåller ett min-
dre vattendrag och en skogsridå. Avståndet mellan det 
närmaste bostadshuset (fastigheten Hornugglan 3) och 
föreslaget läge för Bovieran är ca 45 meter. Bovieran som 
ligger i stort sett rak söderut bedöms inte att påverka 
solförhållandena för fastigheterna längs Berguvsvägen. 
Vid höst- och vårdagjämning står solen kl 12 (söderläge) 
ungefär 40 grader över horisonten och kl 09 resp kl 15  
står solen ungefär ca 30 grader över horisonten. Sommar-
halvåret innehåller ca 75% av årets totala antal soltimmar. 
I bilden nedan redovisas hur situationen ser ut i en sektion 
genom närmast belägna befintliga fastighet och Bovieran. 

Lantmäterimyndigheten i Skövde, som gör en bedöm-
ning av vilka som ska anses vara sakägare, har fått ta 
del av de inkomna invändningarna mot avgränsningen 
av sakägarna och meddelar att man till nästa skede i 
planeringsprocessen - vilket blir samråd kring förslag 
till detaljplan för området - ska utöka sakägarkretsen till 
gälla alla fastigheter som gränsar till naturmarken, d.v.s 
alla inom kvarteret Hornugglan. Därtill kommer annons 
om samrådet att införas i SLA. Alla, även de som inte 
ansetts vara sakägare, och som vill ta del av förslaget och 
ev. lämna synpunkter har möjlighet att göra så. Se vidare 
bemötande på yttrande från 28 fastighetsägare väster om 
Gröna vägen, sid 17-18 under punkten ”Planprocessen”.
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Planeringen av Hentorp Södra har hela tiden utgått ifrån 
att försöka fördela befintlig och tillkommande trafik så 
solidariskt som möjligt utfrån de olika vägarnas förutsätt-
ningar och karaktärer.  Det är bl.a. därför som vi föreslår 
ett borttagande av spårviddshindert och en breddning av 
Gröna vägens förlängning. Trafikökningen vid Heneskolan 
bedöms bli endast ca 50 fordonsrörelser/dygn (f/d). Se 
vidare bemötande på yttrande från 28 fastighetsägare 
väster om Gröna vägen, sid 18-20 under punkten ”Trafik”.

Förslaget att skapa en ny på-/avfart på Falköpingsvägen 
från Månsavägen har studerats tidigare i en trafikutred-
ning under programarbetet men utgått då Trafikverket, 
Tekniska förvaltningen och Kommunstyrelsen bedömt 
att ytterligare påfarter på Falköpingsvägen skulle få för 
stora konsekvenser för framkomligheten på vägen. En 
cirkulation (rondell) i detta läge bedöms få än större kon-
sekvenser för framkomligheten. För att öka framkomlig-
het och säkerhet i korsningen med Gröna vägen föreslås 
Falköpingsvägen förses med dubbla körfält alternativt att 
man anlägger en större cirkulationsplats där.
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Med anledning av under programsamråd nr 2 inkomna syn-
punkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i 
planprogrammet.

•		Då	det	inte	längre	bedömts	vara	aktuellt	med	ett	alternativt	
läge för en framtida förskola inom programområdet har 
beskrivning av denna utgått ur planprogrammet och syftet 
med planläggningen av Hentorp Södra justerats.

•		Programförslaget	har	justerats	i	den	norra	delen	för	att	lämna	
utrymme för ytterligare ett mindre område för park, se bild 
till vänster.

•		Trafikräkning	har	genomförts	under	v	13	och	resultatet	av	
denna införts i Trafikutredningen, Kompletterande PM (bilaga 
D), vilken uppdaterats. En bullerutredning har tagits fram 
för att belysa konsekvenser av programförslaget för nya 
och befintliga gator i närområdet (bilaga F). Resultatet av 
utredningarna har sammanfattats i planprogrammet.

•		Planprogramment	har	kompletterats	med	bedömda	konse-
kvenser för Natura 2000-området söder om bussgatan.

Därutöver har förtydliganden och redaktionella justeringar 
som uppdagats under samrådstiden inarbetats i program-
handlingen. 

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts 
mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen 
har därvid beaktats. Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen 
bedömer att programförslaget innebär en lämplig avvägning 
mellan olika intressen.

SAMMANFATTADE 
BEDÖMNING 

Illustration över justerat 
programförslag till bebyggelse i 
Hentorp Södra.
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AVVIKANDE 
SYNPUNKTER 

Sakägare*) som lämnat skriftliga synpunkter under program- 
samråd nr 2 och bedömts inte fått dem helt tillgodosedda

•	 Fastighetsägare till Rådmannen 5
•	 Fastighetsägare till Rådmannen 16
•	 Fastighetsägare till Domaren 1
•	 Fastighetsägare till Tornugglan 1
•	 Fastighetsägare till Tornugglan 2
•	 Fastighetsägare till Tornugglan 4
•	 Fastighetsägare till Tornugglan 5
•	 Fastighetsägare till Berguven 1
•	 Fastighetsägare till Berguven 2
•	 Fastighetsägare till Berguven 3
•	 Fastighetsägare till Berguven 4
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 1
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 2
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 3
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 4
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 5
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 7
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 8
•	 Fastighetsägare till Slagugglan 9
•	 Fastighetsägare till Hornugglan 1
•	 Fastighetsägare till Hornugglan 3
•	 Fastighetsägare till Hornugglan 4
•	 Fastighetsägare till Ormvråken 1
•	 Fastighetsägare till Bivråken 3
•	 Fastighetsägare till Bivråken 4
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 3
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 4
•	 Fastighetsägare till Sparvhöken 1
•	 Fastighetsägare till Gröngölingen 12
•	 Fastighetsägare till Gröngölingen 15

Övriga närboende som lämnat skriftliga synpunkter 
under programsamråd nr 2 och bedömts inte fått dem helt 
tillgodosedda.

•	 Fastighetsägare till Pärlugglan 1
•	 Fastighetsägare till Kattugglan 1
•	 Fastighetsägare till Sparvugglan 2
•	 Fastighetsägare till Sparvugglan 3
•	 Fastighetsägare till Sparvugglan 6
•	 Fastighetsägare till Sparvugglan 7
•	 Fastighetsägare till Ormvråken 2
•	 Fastighetsägare till Ormvråken 3
•	 Fastighetsägare till Fjällvråken 1
•	 Fastighetsägare till Fjällvråken 2

*) Med anledning av inkomna yttranden har Kommunala lant-
mäterimyndigheten i Skövde låtit utöka sakägarkretsen.

27

 Planprogram för Hentorp Södra - Samrådsredogörelse nr 2



Skövde 2011-04-26

SKÖVDE KOMMUN    
Plan-, Bygg o Lantmäteriförvaltningen, Planavdelningen

Claes Waxberg Ingemar Frid
Planchef Planarkitekt/Programförfattare
 

•	 Fastighetsägare till Fjällvråken 3
•	 Fastighetsägare till Fjällvråken 4
•	 Fastighetsägare till Bivråken 2
•	 Fastighetsägare till Bivråken 5
•	 Fastighetsägare till Bivråken 6
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 1
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 2
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 5
•	 Fastighetsägare till Duvhöken 6
•	 Fastighetsägare till Pilgrimsfalken 2
•	 Fastighetsägare till Pilgrimsfalken 5
•	 Fastighetsägare till Pilgrimsfalken 6
•	 Fastighetsägare till Kärrhöken 6
•	 Fastighetsägare till Sparvhöken 2
•	 Fastighetsägare till Sparvhöken 5
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