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Vision för aktivering av Skövde Resecentrum



V I S I O N  F Ö R  A K T I V E R I N G  AV  S K Ö V D E  R E S E C E N T R U M
Y LVA  F A G R A E U S  L U N D S T R Ö M

H A N D L E D A R E  L E I F  B R O D E R S E N ,  T E R E S  S E L B E R G



Mitt examensarbete kretsar kring frågor om lokal 

identitet, förtätning mot en barriär och publikt liv. 

Platsen jag valt är min hemstad Skövde med ut-

gångspunkt i den fördjupade översiktsplan som 

var ute på remiss tills december 2014, vars mål 

förklaras ytterligare under Bakgrund (nästa sida). 

Projektets premisser var att läsa igenom styrdo-

kument, intervjua aktörer och invånare i Skövde 

samt ta del av den debatt kring stadens utveck-

ling som utspelar sig i tidningen, för att sedan 

identifiera ett eller flera ingrepp i staden. Val av 

fokusområde blev slutligen resecentrumsom-

rådet (zon A) då järnvägen är stadens motor 

och anledningen till att Skövde fått sin roll som 

centralort i Skaraborg - både som trafiknod och 

som centrum för handel, arbete samt utbild-

ning. Varje dag pendlar över 11 000 personer 

till staden varav en stor del via resecentrumsom-

rådet. Av dessa är en omfattande del studenter 

vid högskolan samt skolungdomar. Samtidigt in-

nebär järnvägen en problematisk barriär mellan 

stadens östra och västra sida.

Liksom i andra städer med liknande förutsättnin-

gar, och en önskan att växa i en konkurrerande 

och flyttbar arbetsmarknad, har företag med 

ekonomiska medel och en vilja att investera stor 

chans att få igenom byggplaner, utan att behöva 

reflektera över sociala faktorer. Politiskt ses även 

en stor ekonomisk potential i det idag glesa, men 

investeringsmässigt attraktiva området kring re-

secentrum. 

Enligt översiksplanen är området, tillsammans 

med stadskärnan, de första områdena som ska 

utvecklas. På agendan står parkeringshus och 

storskaliga kontorskomplex med parkering i bot-

tensplan, som kommer att stärka barriären mellan 

de båda sidorna. Detta ser jag som en kortsiktig 

lösning, där sociala och hållbara aspekter för-

summas. Mitt projekt fokuserar därför på sociala 

aspekter och publikt liv. 

Tre nyckelfrågor:

•	 Hur kan stadskärnan utvecklas österut?

•	 Kan man väva ihop infrastruktur och sociala 

funktioner?

•	 Med vad ska området förtätas?

Projektets fokus har varit att skapa en alterna-

tiv vision för detta område, att sedan  presen-

tera för kommun samt de aktörer jag intervjuat. 

Förhoppningen är att detta kan öppna för en mer 

nyanserad diskussion gällande stadens utveck-

ling och potential. 

Resultatet är en plan där andra värden än rent 

ekonomiska styrt utvecklingen. Genom att iden-

tifiera publika funktioner i närområdet, och låta 

dessa flyta ut i stationsområdet, skapas en sam-

manhängande yta baserad på genomsiktlighet 

och öppenhet. 

Målet har varit att skapa varierade publika rum, 

och omdefiniera vad ett stationsområde kan 

vara,  Det har också varit att reflektera över vad 

som behöver tillföras staden, och vad som egent-

ligen sätter en stad på kartan.  
Vision 2025, mål:

•	 13 zoner ska förtätas
•	 1000 nya bostäder till 2025
•	 60 000 invånare 2025
•	 Område A+B ska utvecklas först 
•	 Knyta samman staden till en enhet
•	 Nya, icke kommersiella mötesplatser

Intent ion Översiktsplanen



Skövde kommun står inför en expansiv fas och hade 

tills december 2014 en fördjupad översiktsplan ute 

på samråd. I dokumentet återkommer vikten av att 

utveckla staden för att behålla sin roll som cen-

tralort, samt resecentrums vikt i denna utveckling. 

Utvecklingen ska ske genom en förtätning av de 

mellanrum som delar staden i öar. Man ser även ett 

behov av nya varierade , icke kommersiella mötes-

platser samt vill stärka stadens identitet nationellt 

för att kunna attrahera högutbildade samt behålla 

unga och färdigutbildade, vilket idag är svårt men 

avgörande för stadens framtid.

För att fördjupa förståelsen kring hur staden kommer 

att utvecklas intervjuade jag viktiga beslutsfattare 

och aktörer i staden, samt läste in mig på styrdoku-

ment samt debatten i lokaltidningen.

Min slutsats är att området saknar en vision och är 

föremål för punktvisa, kortsiktiga lösningar. Rese-

centrum kommer i nuläget att utvecklas till ett stor-

skaligt monofunktionellt område med kontor och 

parkering, utan publikt liv. Man diskuterar även ett 

kongresscenter/konserthus i direkt anslutning till 

området, för att sätta Skövde på kartan. Jag ställer 

mig också frågande till om ett konsert/ kongress-

center är rätt val av signaturbyggnad för staden.

Det finns samtidigt en stor potential i högskolans  

och kulturhusets unika närhet till både resecentrum 

och stadskärnan. I en region med låg utbildnings-

grad och en underutvecklad kulturscen är dessa in-

stanser av stor vikt för stadens tillväxt. I intervjuerna 

kom det fram att dessa är i behov av tillbyggnation, 

vilket gav idén att låta dessa etablera sig i och bli 

en del av resecentrum. På detta sätt skapas en för 

staden ny typ av plats tillika entré, vilket kan bidra 

både till varierat publikt liv samt en stärkt identitet 

baserad på kultur och kunskap. 

Intervjuer

Debatt

Bakgrund

Samhällsbyggnadschef

VD Rapp Fastigheter

“Resecentrum är stadens 
hotspot med stor potential.
Högskolan har en unik 
placering i staden.”

“Bygg ett parkeringshus 
på brända tomten. Skövde-
bor är lata, det är viktigt att 
deras möjlighet att åka bil till 
staden finns kvar.”

Bibliotekschef Kulturhuset

Konstschef Kulturhuset

Campuschef HiS

“Högskolan behöver en ny 
aula med en stor föreläs-
ningssal och studentservice, 
samt labbsalar.”

“Området är idag dött större 
delen av dagen. Man kan 
fråga sig om ett kongress-
center då är rätt typ av  byg-
gnad på brända tomten.”

“Biblioteket behöver växa till 
sig rejält. Vi vill bli en ny typ 
av mötesplats. 
Kultur är demokrati.”

Kommunalråd (C)

“Det är kring resecentrum 
det händer. Ett kongresscen-
ter på brända tomten skulle 
sätta Skövde på kartan.”

20150107 Visioner om kulturhusets framtid  SLA  din lokaltidning!
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En utskrift från sla.se.

Kulturhuset i Skövde fyller 50 år i höst. I den åttonde och avslutande delen i SLA:s artikelserie,
får ett antal personer skriva sin egen önskelista om hur man vill utveckla huset och kulturen i
Skövde. FOTO: PETER ASP

Visioner om kulturhusets
framtid
I den åttonde och sista delen i artikelserien om Skövdes Kulturhus som
fyller femtio år i höst låter vi de ledande i Skövde och i huset idag dela
med sig av sina visioner om husets roll och inriktning i framtiden.

Vi har nu i sju artiklar sett tillbaka på Kulturhusets första femtio år, hur det kom till och
vad som hänt i huset under åren. Dessa artiklar har inte utgett sig för att ge någon
heltäckande historieskildring. Läsarna har säkert saknat mycket men förhoppningen är
att detta i alla fall har kunnat ge en antydan om det myller av människor, verksamheter
och händelser som fyllt huset under de femtio år som gått.

Hur kommer då framtiden att se ut? Nog händer det nya saker hela tiden, som till
exempel Beardmen, en grupp på tre unga män och kvinnor som sedan i våras har
arrangerat konserter i det som nyligen blev Robert Gustafssons Kulturiet. Senast
anordnade de en blueskväll under matfestivalen. Men på sikt då? Vad kommer att
hända och hur tänker makthavarna? SLA lät några av de personer som idag har mest att
säga till om i Skövde och i Kulturhuset komma till tals och berätta om vad de tror, vill
och hoppas kommer att hända med huset och dess verksamhet i framtiden. De fick tala
som privatpersoner och inget de sa skall ses som löften.

Katarina Strömgren Sandh, Kulturchef

– Kulturhuset skall vara en välkommande mötesplats för alla! Där kreativitet och
utveckling pulserar. Jag vill tänka nytt, och öppna upp för bl.a. framtidens nya
yrkesgrupper i samverkan med t.ex. högskola och det civila samhället. Öppna upp för
tillfälliga arbetsplatser för yrkesverksamma konstnärer, fria grupper och föreningar? För
mig är konst och kultur = tillväxt och Kulturhuset stadens hjärta. Här finns värme,
omtanke och framtidstro. Dialogen är viktig både internt och externt för att mötas och
skapa delaktighet för framtidens behov. Drömmen vore ett kongresscenter på Brända
tomten med en tub rakt in i Kulturhuset och en till Resecentrum .

20150107 "Planen saknar visioner"  SLA  din lokaltidning!
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En utskrift från sla.se.

Kvarteret Sleipner eller "Brända tomten" som den också kallas är en av de öppna platser i
centrum som kan bebyggas. Perfekt för en kongresshall menar Arne Lorentzon AB och även
Centerpartiet. FOTO: ERICA AUGUSTSSON

"Planen saknar visioner"
SKÖVDE: Kritik mot kommunens översiktsplan

Visionslöst och utan spännande idéer.
Nu kommer kritik från näringslivet mot kommunens fördjupade
översiktsplan.

Den 22 december var sista datumet att lämna yttrande på planen och i remissvaren
levererades flera hårda paket till kommunens samhällsbyggnadssektor.

Exempelvis kallar Näringslivsforum planen för vag och ifrågasätter om den klarar att nå
målet om 1 000 nya bostäder när stor del av utvecklingen ligger i Mariesjö och efter
2025.

Bygg högre
Näringslivsforum hade hellre sett mer visionära tankar kring att förtäta och att bygga på
höjden i stadskärnan. Rapp Fastigheters åttavåningshus (gamla Posten) i kvarteret
Hermods pekas ut som positivt exempel.

Även Västsvenska handelskammaren vill se mer utmanande skrivningar som ”visar
andan av och modet att göra något större än det ordinära.”

Låg ambitionsnivå
Regionchefen Bjarne Pettersson skriver att ambitionsnivån är alltför låg och att planen
borde satsa på att skapa 4 000 nya bostäder och öppna för högre hus.

Även fastighetsägaren Arne Lorentzon anser att området kan få betydligt fler bostäder.
Hans bolag, Arne Lorentzon AB, skriver i sitt yttrande att det går att skapa 3 000
bostäder i området och hälften av dem före 2025 om kommunen vågar ta stora och
avgörande steg.

Detaljstyrt
Bolaget anser att planen försöker detaljreglera kvartersstruktur för mycket. Kommunen

20150116 Låt oss få ett utvidgat och spännande centrum  SLA  din lokaltidning!

http://sla.se/debatt/article1725154.ece?service=print 1/1

En utskrift från sla.se.

Låt oss få ett utvidgat och
spännande centrum
Byggnadsnämnden har med minsta möjliga marginal röstat igenom att
Arne Lorenzon skall få bygga i Tingshusparken och med det också
skövla hela parken och ta bort den gamla allén till f d
komministerbostället och även ta bort Sverigebjörken.

Allén har i bevarandeplanerna skyddats från nedtagning och i senaste bevarandeplanen
märkts med ”får ej fällas”. Hela den delen av Skövde (Villastaden) skall bevaras har
kommunen tidigare sagt och ”inget skall röras ytterligare” efter att nya Tingshuset
byggdes.

Nu har ”experter” från Göteborg förklarat hur centrala Skövde skall växa fram. Högt
uppsatta Skövdepolitiker som ej bor i Skövde stad är drivande för hur Skövde centrum
skall se ut. Förslaget som tagits fram fördöms av alla (se SLA) och är intetsägande och
detta vill experterna skall utgöra grund för framtiden. Varför kan inte vi Skövdebor få
vara med och utforma ett spännande, utvidgat, framtida Skövde centrum utan att den
veckopendlande samhällsbyggnadschefen och de politiker som bor någon annanstans
skall bestämma.

Vårt förslag till nya kommunfullmäktige är:

• Avslå förslaget om byggnation i Tingshusparken!

• Ge byggnadsnämnden i uppgift att ta fram ett annat förslag för hur gamla Tingshuset
och Tingshusparken skall utnyttjas i framtiden.

• Exklusiv mark som Tingshusparken skall användas till annat än att bygga bostäder på.
Låt kulturen och andra viktiga samhällsfunktioner komma med förslag. Låt oss få ett
utvidgat, modernt och spännande centrum i Skövde. Gör ett nytt förslag för hur ett
framtida Skövde centrum ska växa fram. Självklart ska många människor också bo i
centrum (bygg högt).

• Börja bygga höga bostäder runt Elins esplanad och Coop snarast.

Det som görs fel kommer att förbli fel. Se nya Tingshuset.

Skövdes framtid
Publicerad: I dag: 06:01

© Copyright sla.se. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Utskrifter får endast
göras för privat bruk. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje
annan form av utnyttjande av materialet  såväl för kommersiella som ickekommersiella
ändamål  är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

20150107 ”Bygg inte på Brända tomten” | Skövde Nyheter
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”Bygg inte på Brända tomten”
19 dec 2014 08:06

Byggnation. Skövdes centrum ska förtätas, men det ska inte göras på
bekostnad av kulturen, tycker Kulturnämnden. Därför avråder de från
byggnation på "Brända tomten".

Grusparkeringen vid resecentrum och Kulturhuset, också kallad "Brända
tomten", är en av de platserna som kan vara aktuell för byggnation i
fördjupningen av översiktsplanen för centrala Skövde. Planen innebär bland
annat en förtätning av centrum och den är nu ute på en omfattande
remissrunda.

Kulturnämnden instämmer i stort med förslagen i planen när de lämnade in sitt
yttrande. Grusparkeringen vid resecentrum och Kulturhuset, också kallad
"Brända tomten", borde man låta vara.

– Man sparade tomten för framtiden ifall Kulturhuset ska byggas ut. Det är
viktigt att spara tomten och inte bygga ett parkeringshus där, säger ordförande
Claes Beckman (M).

De menar samtidigt att Kulturhuset redan har allt som behövs just nu, utom
möjligtvis en kongresshall för 1 000 personer. Men när Skövde växer kommer
behoven att ändras, då kan "Brända tomten" behövas.

– Det handlar om att bevara möjligheterna.

De vill för övrigt se ett större fokus och ett helhetstänk kring Kulturhuset, Rosa
huset och andra kulturbyggnader i närheten.

Kulturnämnden vill också vid eventuella byggnationer att man ska komma ihåg
att det finns väldigt många fornlämningar i centrala Skövde sedan innan staden
brann 1759. De borde undersökas arkeologiskt, anser de.

– När man börjar gräva borde man ta med arkeologin, säger Claes Beckman.

Lisa Bring
lisa.bring@vgt.se

051177 01 16

Brända tomten / Förtätning / Kulturhuset / Kulturnämnden / Skövde

Ekonomen tipsar: Så här
överlever du hela januari
Ekonomi. Så får du pengarna att
räcka.

Vimmel: Paradise på
Bogrens
Vimmel. Bogrens fick en smak av
paradiset. Var du där?

TV: Perfekt dag för att
spana på örnar
Örnar. Massor av människor kom till
örnhelgen vid Trandansen.

Trettondagen - årets
lugnaste dag?
Bildspel. Ingen trängsel på stan
denna röda trettondag.

Bildspel: Lasse Stefanz på
Valhall
Vimmel. Det skrattades, tjoades och
kanske mest uppenbart dansades.
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Här kan du se de inskickade
bidragen
7 jan 2015 17:00

Grönt ljus för Aspöboende
7 jan 2015 16:56

Skövde IK spelar mot Tranås
7 jan 2015 13:48

Stora förseningar i tågtrafiken
7 jan 2015 12:06

Kils AIK segrade i SIKcupen
7 jan 2015 12:00

Flera vittnen till grov misshandel
7 jan 2015 10:04

Lex Mariaanmälan om döfött barn
7 jan 2015 09:00
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DU KANSKE ÄVEN GILLAR

 0  23

Tomten shakear
about 8 hours ago

10s  

 0  139

Innebandyspelare gör upp i …
4 days ago

07:18  

 0  428

Billingebacken
5 days ago

40s  

BY SPRINKLE

Nettelbladh slutar
som ungdomsstrateg
Skövde. Christina Nettelbladh

Malm slutar som

ungdomspolitisk...

LO svartmålar
visstidsanställningar
Visstidsanställningar fungerar

som en språngbräda till...

Så blir teatervåren i
Skövde
Skövde. Höstens program för

Teatern och Odean är till ända,

men...

Så påverkade
stormen Svea
väder. Inför den gångna

fredagen och lördagen gick

SMHI ut med...

Boxen som hjälper
dig att hålla
nyårslöftet
Vi erbjuder dig tio goda måltider,

fulla av nyttigheter och...

Mårten Anderssons
till Skaraborg
Föreställning. Om en normal

människa vaknar upp på

morgonen, liggande på...

Skövde HF
övertygade på nytt
Handboll. Matchen i

Vikingahallen i Märsta var mer

eller mindre i...

Så kommer
sjukhusets nya
rökförbud att fungera
Skaraborg. Skaraborgs

sjukhus gick strax efter nyår ut

med att man...

Kommunen står fast
vid skattesänkning
Skövde. Den 24:e november

kom beslutet från

förvaltningsrätten i...

Orättvisa skillnader i
Kulturskolan
Barn i Sverige har radikalt olika

förutsättningar för att...

Skövde HFjuniorer
femma
Handboll. Norden Cup spelas

varje år mellan jul och nyår och

är ett...

Telefon fällde 15 för
knarkbrott
Ting. Det var 28 oktober som

polisen tog in den 22årige...

Dubbla förluster för
IFK i futsalserien
Futsal. IFK Skövde har en

jobbig helg bakom sig. Förutom

de dubbla...

Döms för fiske med
antika kräftburar
Ting. Skaraborgs tingsrätt

skriver i sin dom att 24åringen...
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20150125 FP föreslår linbana och kongresshall  SLA  din lokaltidning!
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En utskrift från sla.se.

Arena Skövde. FOTO: STIG DAHLSTRAND/ARKIV

FP föreslår linbana och
kongresshall
Folkpartiet är positivt till översiktsplanen för centrala Skövde. Men FP
kommer också med några djärva idéer – en linbana till Billingen, delar av
Vasaporten blir gymnasium och en kongress och konserthall byggs vid
Arena Skövde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan
för centrum. Mellan den 20 oktober och 22 december har planen varit ute på samråd.
Folkpartiet i Skövde ser i huvudsak positivt på planen och står bakom det mesta.

Djärva idéer
– Men vi har i vårt remissvar valt att också plocka in lite extra detaljer och ange exakta
platser, säger UllaBritt Hagström, ordförande i FP i Skövde.

Och det är tydligt att partiet vill ta ut svängarna.

– Vi kommer med lite djärvare idéer. Vi tycker bland annat att en linbana till Billingen
ska utredas. Vi vill också att det byggs en kongress och konserthall tillsammans med ett
hotell vid Arena Skövde.

Parkeringen vid Arenan ska bytas ut mot hyresfastigheter.

Nytt om Vasaporten
– En arkitekttävling om Fyrenområdet vill vi också ha. Vi har också en lite vildare idé
om Vasaporten. Eftersom Västerhöjd bör byggas ut tycker vi att man kan se om det finns
möjlighet att skapa ett campus genom att bygga om delar av Vasaporten.

FP tycker att det ska byggas på höjden, det gäller bland annat Arenaområdet, kvarteret
Sleipner, där man även vill ha ett Planetarium, Norrmalm och i kvarteret Duvan som
fastighetsägaren Arne Lorentzon har planer för.

FP tycker att det är oerhört viktigt med phus, både under och över mark.

– Framför allt ska de som bor på landsbygden och ska till centrum enkelt hitta
parkeringar. Vi tycker också att varje fastighetsägare ska tillgodose hyresgästernas

20150107 "Planen får inte lägga en död hand"  SLA  din lokaltidning!

http://sla.se/skovde/article1654211.ece?service=print 1/1

Per Engelbrektsson
per.engelbrektsson@sla.se
050046 75 82

En utskrift från sla.se.

"Planen får inte lägga en död
hand"
Lång process för översiktsplan

Kommunledningen är nöjd med förslaget till den fördjupade översiktsplan
för centrum som tagits fram.
Nu väntar ett ettårigt arbete med att den ska vinna laga kraft.

SLA skrev om planen i tisdagens tidning. Där skissas framtida markanvändning för flera
strategiska och viktiga områden i de centrala delarna av Skövde.

Målet är att hitta platser för totalt 1 000 bostäder där Arenaområdet, Ekedal och
Mariesjö pekas ut som viktiga bitar för det målet.

Planen går nu ut på samråd (20 oktober – 22 december) och i oktober nästa år väntas
fullmäktige besluta om den. Samtidigt finns flera aktörer – SLA har skrivit om Arne
Lorentzons planer i kvarteret Duvan – som redan har långt gånga idéer.

– Vi har varit tydliga med att man kan jobba vidare med dessa under tiden. Planen får
inte lägga en död hand över möjligheterna, säger kommunalrådet Leif Walterum (C)

Centerpartiet vill se kongresshall vid Arenaområdet, men där tar inte planen ställning.

– Det kanske är något som vi återkommer till i Alliansens programförklaring för den här
mandatperioden, kommenterar Walterum lätt hemlighetsfullt.

– Däremot sätter vi ned foten kring Västerhöjd. Gymnasiet ska vara kvar där och ha en
möjlighet att växa där.
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Skövde  är en medelstor stad i mitten av Västergöt-

land, placerat vid platåberget Billingens fot. Staden 

är ett stopp på västra stambanan mellan Stockholm 

och Göteborg och trafiknod i Skaraborg, där staden 

även är centralort. Det bor idag 52 000 inom kom-

munen, varav 34 000 i Skövde tätort.

Geograf i
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Skövde stads placering i kommunen
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49

49

Placering i kommunen

8

4. Platsen
4.1 Den stora staden i den lilla skalan

Skövde är centralort i Skaraborg, ett av Västra Götalands läns fyra kommunalförbund, 
vilket omfattar 15 kommuner med städer som Falköping, Hjo, Lidköping, Mariestad, Skara 
och Tidaholm; sammantaget ett upptagningsområde på 258 000 invånare. Staden ligger 
strategiskt längs med västra stambanan som går mellan Göteborg och Stockholm, vilket 
varit en grundläggande förutsättning för stadens utveckling.  

I Skövde kommun bodde det 2013 51 000 invånare, varav 35 000 i tätorten. I stadskärnan 
bodde det cirka 4 100 invånare. Varje dag pendlar cirka 11 000 personer in till Skövde och 
5000 personer ut ur staden. 

Karta över Skaraborgs kommunalförbund:

Västra stambanan

Idag är Stationsgatan söder om stationen tungt 

trafikerad då motorväg 49 mellan Skara och Tibro/

Karlsborg är dragen på ett sätt att majoriteten av 

trafiken väljer att köra igenom centrum och rese-

centrum istället för söder om detta. En ny, förkor-

tande sträcka (streckad linje i karta till höger) i 

kombination med sänkt hastighet i centrum plane-

ras för att sänka genomfartstrafiken drastiskt. 

Traf iksi tuat ion
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Fokusområdet
Resecentrumsområdet ligger direkt öster om stad-

skärnan, och väster om Boulognerskogen - en anla-

gd tallskog som även är stadens stadspark. Medan 

den västra delen av järnvägen har en stadsmässig 

karaktär har stadens östra delar en industrimässig, 

gles karaktär. 

Fokusområdet är även det man ser av staden då 

man passerar med tåg, och kan därför även ses 

som ett skyltfönster för staden. 



Skövdes historia kan schematiskt delas in i olika 

epoker. Staden tillkom till följd av en helgonförklar-

ing av stadens helgon St: Helena, vilket ledde till 

en omfattande vallfärd till hennes grav. Detta gav 

upphov till handel, och staden fick stadsprivilegier 

på 1400-talet. 

Stadens moderna historia började med anläggn-

ingen av västra stambanan mellan Göteborg och 

Stockholm på 1850-talet. Detta triggade en expan-

siv period då ett flertal industrier och regementen 

snart lokaliserade sig i staden. Än idag har staden 

en industriell och regementsinriktad profil med två 

regementen och flertalet industrier kvar i staden. 

Den största av dessa är Volvo industrier med 5000 

anställda. Tack vare Billingens sammansättning 

bedriver även Cementa kalkbrytning i staden. Kara-

ktäristiskt för staden är att många för staden viktiga 

funktioner gränsar direkt till stadskärnan. 

Histor ia

Arenan

Mariesjö
industri

Högskolan i 
Skövde

Gymnasium
Volvo

P4

Cementa

Högstadium

Kulturhuset
Commerce

Gymnasium

~1900- 1964~1890-1910
Skövde utvecklas som skol-
stad. 1977 etableras Hög-
skolan i Skövde, i regementets 
gamla lokaler. Det är idag 
Sveriges minsta högskola med 
ca 11 000 studenter. 

Kulturhuset byggs, mittemot 
järnvägsstationen

1973
Kärnsjukhuset i Skövde, KSS, 
byggs norr om staden

VALLFÄRD HANDEL INDUSTRI MILITÄR SKOLSTAD MODERN 

1164 ~1400 1859

1868

St: Helena mördas 
och blir helgon-
förklarad. 
St:Helena kyrka 
reses över hennes 
grav

Vallfärden attra-
herar handel och 
staden får stad-
privilegier

Västra stambanan dras genom 
Skövde, och är startskottet för 
en expansiv period

Tre regementen �yttas till 
staden, vilket stärker handeln 
och industrin ytterligare. Två 
regementen är kvar i staden 
idag.Sköfde Gjuteri & Mekaniska 

Verkstad etableras, vilken 1928 
övergår i Volvo industrier. Idag är 
Volvo stadens största 
arbetsgivare med 5000 
anställda. 

HISTORISKA PERIODER

S
W
O
T

Geographical situation
Status as central city in the local district
Steady increase in population
Strong local work market
Strong identity locally
Billingen

To strengthen/create new interesting meeting 
points in the city
To try something new, aimed towards young 
people
Högskolan i Skövde, to inject its innovation and 
atmosphere into the city

A continued loss of young and educated 
people
External shopping malls can increase in 
populatiry as parking spaces are developed 
into housing etc

Dif�culty in keeping educated students from 
HiS (university)
Inhabitants of age 25-44 tend to move
Dif�culty in attracting people with higher 
education
Housing shortage
Student housing shortage
Weak identity nationally



Situat ion idag

Tack vare stadens storlek har resecentrum en 

direkt närhet till stadskärnan. Inom en radie av 

500 meter omfattas större delen av stadskärna, 

kulturhus, högskola, ungdomsverksamheter 

samt en högstadieskola. Inom 1000 meter om-

fattas även två gymnasium, stadens idrottsar-

ena, och flertalet villaområden. 

Som går att avläsa av diagrammet  till höger 

finns en utbildningsmässig tyngdpunkt för 

högre utbildning norrut, både på västra och ös-

tra sidan av järnvägen. Kopplingen mellan des-

sa och staden har varit en viktig punkt att ta med 

i projektet. Det finns även en ungdomsmässigt 

inriktad tyngdpunkt sydöst om spåret. 

Många ungdomar och studenter pendlar till 

dessa verksamheter och anländer då till staden 

via resecentrum. Eftersom studenter och unga 

även har en större tendens att åka kollektivt, är 

dessa grupper passande att fokusera området 

emot både genom verksamheter och bostäder. 

Unga och studenter prioriteras även i program-

förklaringen för mandatperioden, då dessa är 

två grupper som tenderar att flytta ifrån staden.  

Kulturhuset, som idag ligger på gränsen till 

stadskärnan, är en viktig punkt i Skaraborgs 

kulturdistrikt. Den är också nod i de två kultur-

stråk som går igenom staden.

GSPublisherEngine 345.24.26.100
GSEducationalVersion

Studentbostäder

Kulturhuset

Ungdomsverksamhet

Skolor

Högskolan i Skövde, HiS

Högskolan i Skövde, HiS,  är Sveriges minsta hög-

skola och etablerades 1977.  Högskolan huserar 

bl a i regementets gamla lokaler. Då Skaraborg 

har en låg utbildningsnivå sett till landet i stort har 

högskolan en viktig startegisk roll för området. Det 

studerar idag 11 000 elever vid högskolan, varav 

många pendlar in - majoriteten via regionalbuss. 

Kulturhuset uppfördes 1964, och var Sveriges första 

riktiga kulturhus med biograf, teater, konsthall, kon-

stverkstad och bibliotek under ett och samma tak. 

Nyligen genomfördes på uppdrag av Kulturrådet  

undersökningen “kreativa kraftfält Skaraborg”, vilket 

påvisar att Skaraborgs kultur är dåligt utvecklad. 

Kulturhuset har en viktig roll i att stärka kulturens 

vikt i staden. Idag är Kulturhuset dåligt kopplat till 

staden både via läge och layout. 

500 m

1000 m
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1

Vy norrut över Modeparkeringen. 

En tom, grå yta. 

1

Stationsbyggnaden

5

“Brända tomten”, en oprogrammerad grus-

plan, idag använd för parkering

2

Regionalbusstationen exteriört

1

2

Stat ionsområdet idag

Tack vare stadens storlek har stationsområdet en 

direkt relation till stadskärnan, med mindre än 500 

meter till Hertig Johans torg, stadens främsta mötes-

plats.   Resecentrum består idag av 3 järnvägsspår 

för persontrafik, 15 regional-busstationer (2) och 11 

lokalbusstationer (5). Både järnvägen och stations-

gatan väster om stationen, samt korsningen i norr, 

har en barriärskapande effekt mot resten av staden. 

Den kringliggande ytan är huvudsakligen parkering, 

men det finns också en stor tillgång i kulturhuset (6) 

och högskolan(7) på den västra sidan, samt boulog-

nerskogen (10) i öst, vilka gränsar direkt till området. 

Det bor även många studenter öster om rälsen (9).
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6

4

1

2 3
Skiss kontorsbyggnad på Modeparkeringens 
västra del. 

Detaljplan ny vänthall till stationsbyggnaden. 

Kommunens skiss över det busstorg som 
planeras på Modeparkeringens sydöstra del. 

Skissförslag för den nya Aulan som sluter in 
högskolans glapp mot mörkekorset. 

6

4

Diagrammatisk sammanställning 
över planerad utveckling

1

2

Kommunens planer

Området ska nu förtätas och kollektivtrafiken byg-

gas ut; för att tillgodose ett ökat behov av väntplat-

ser för regionalbussar ska ett busstorg byggas i 

den sydöstra ena delen av Modeparkeringen (4). 

Detta ska kompletteras utav ett parkeringshus 

(2 och en kontorsbyggnad (3), vilket kommer att 

försämra både kopplingen till högskolan samt den 

östra sidan. På den brända tomten (5) diskuteras 

ett parkeringshus eller en signaturbyggnad i form 

av ett konsert- och kongresscenter, vilket ska sätta 

Skövde på kartan. Den Aula som högskolan är i be-

hov av ska stänga till glappet söderut och skapa 

ett samlat campus (1). I befinlig stationsbyggnad 

planeras extra väntyta ovanför spåret (6). 



Strategi 

Koppla. Stärka kopplingen mellan den östra och 
västra sidan, samt sambandet mellan järnvägen och 
staden. Interagera infrastrukturen bättre med området.  

Aktivera.  Inrikta området mot fler än endast re-
senärer. Föra in bostäder för varierat liv under dagen. 
Dra nytta av planerade tillbyggnader och låta dessa 
komma ut i området. 

Karaktärisera. Skapa ett varierat område genom 
att identifiera specifika egenskaper och karaktärer i 
staden som ligger till bas för de olika platsernas ge-
staltning. 

Ny förstärkt nordlig axel med 

passage under spåret

Ny förstärkt sydlig axel 

med passage under 

spåret

Utzoomad strategi - koppling mellan den 
västra och östra sidan försärks via två nya, 
väl tilltagna passager under spåret.



Steg för steg 

2. Kulturhuset och Högskolan 

-

tyg att koppla till området. 
Deras planerade tillbyggnader 

Även bostäder tas in i området. 
-- varför är aulan just här?

Aktivering/spridning 
gatunivå

Lokalbuss

Regionalbuss

Lokalbuss

förläggs längs den vertikala 
axeln för att skapa en “in -
frastrukturell promenad”. Detta 
ger en ny infrastrukturell tyng -
dpunkt, varför en ny stations -

-
ter samman kulturhusets och 
högskolans nya byggnader. 

Infrastrukturell promenad

-

4. Volymer förskjuts och delas 
upp för att förstärka visuella 

lika rum.  
6. För att skapa en 
varierad promenad/

-
eras de olika platserna 
enligt olika funktion 
och teman hämtade 
från Skövdes historia 
etc. 

Karaktärer/
återanvända

-

Brända torget

Trappan

Järnvägsparken

Tallskogen

Studentstråket

HiS KulturhusetStation-

5. För att skapa förutsättningar 
för publikt liv injiceras olika 
typer av bostäder i övre plan 
på de nya byggnaderna

Aktivering övre nivå

Kontor/privatBostäder

De två tvärgående axlarna 
förstärks genom en ny lösning. 
De kopplar även an till mellan -
perrongen. 

En ny axel mot högskolan för 
att koppla denna till staden. 

Axlar
Axlar
1. Tre viktiga axlar identifieras;  De två tvärgående 

axlarna förstärks genom en ny lösning, och kopplar 

samtidigt an till de mellersta spåren.  

En ny vertikal axel mot högskolan skapas för att bättre 

koppla denna till staden. Biltrafik flyttas till biblioteks-

gatan, väster om stationsgatan, för att minska barriären 

mot järnvägen. 

Infrastrukturell promenad 
2. Kulturhuset och Högskolan identifieras som positiva 

verktyg att koppla till området. Deras planerade tillbyg-

gnader tillåts flyta ut i området.  Lokal och regional 

busstrafik förläggs längs den vertikala axeln för att 

skapa en “infrastrukturell promenad”, där alla bussar 

nås via en rak linje,  men samtidigt är bättre interager-

ade i området.   

Aktivering
3. Detta ger en ny infrastrukturell tyngdpunkt, varför 

en ny stationsbyggnad flyttas norrut och knyter sam-

man kulturhusets och högskolans nya tillbyggnader. 

Högskolans nya aula placeras i Modeparkeringens 

sydvästra hörn för att knya samman campusområdets 

östra och västra sida. 

Rum
4. Volymer förskjuts och delas upp för att förstärka 

visuella kopplingar och definiera publika rum.  

Aktivering övre nivå
5. Förutsättningar för ett stärkt publikt liv skapas genom 

att injicera olika typer av bostäder i övre plan på de 

nya byggnaderna

Stråket
6. För att skapa ett varierat område definieras de olika 

platserna enligt olika funktioner och karaktärer häm-

tade från Skövdes historia.

Lokalbuss

Trappan

Brända 
torget

Tal lskogen

Studentstråket

Järnvägs-
parken

Lokalbuss
Regionalbuss
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Alternativ vision - publika platser

1. Trappan
2. Järnvägsparken
3. Brända torget
4. Tallskogen
5. Studentstråket



Sektion genom den södra passagen 1:800

1. Trappan

Den viktigaste nya kopplingen mellan öst och  väst 

kallas Trappan, och är en förlängning av den öst-

västliga axel som går från resecentrum idag upp till 

Hertig Johans Torg. Den ansluter via den södra pas-

sagen till Boulognerskogen i öst, samt skapar en ny 

gång- och cykelväg till stadens andra stora gymna-

sium, Kavelbrogymnasiet. 

Stråket förstärks genom att låta samma markbeläg-

gning nå ända från Hertig Johans Torg genom pas-

sagen, hela vägen till Kavelbrogymnasiet. 

I passagen finns flertalet cykelplatser, lokaler samt 

anslutning till det mellersta spåret. 
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Den södra passagen förlänger stadskär-

nans hotisontella axel genom spåret till 

Boulognerskogen. Längs passagen ligger 

kommersiella lokaler och cykelstationer för 

att aktivera passagen. Bredden är väl till-

tagen för att motverka känslan av en trång, 

otrygg passage.



2. Järnvägsparken
Järnvägsparken är en stor öppen plats mot torget 

där främst människor som  väntar på tåget, men 

även besökare till biblioteket kan tänkas nyttja. Ytan 

är stor och definieras därför i mindre zoner genom 

ett strikt rutnät inspirerat från  stadens industriella 

historia. In i parken bryter brända torgets markläg-

gning för att signalera dess närhet. Sättet att vänta 

innebär inte bara att sitta på en bänk, utan tillgodo-

ses av gungor och hammockar. En skatepark fram-

för lokalerna för 3d-grafik lockar även ungdomar 

från högstadie och gymnasium som har rast, eller 

vill softa i väntan på buss eller tåg hem efter skolan. 

Perrongen idag. Ett fåtal bänkar, och inte my-
cket att göra då man väntar. 

Gammal plan som visar att det en gång fanns 
en park som gick ända fram till spåret. 
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Sektion E-E 1:800



3. Brända torget
Brända tomten idag. En oprogrammerad grusplan 

som används som  parkeringsplats.  På tomten 

stod tidigare Karlssons verkstad, men brann ner på 

30-talet. 

Kulturtorget har potential att fungera som en ny typ 

av icke kommersiell mötesplats i staden. För att arti-

kulera de nya byggnadernas publika status i botten-

planet ges deras sockelvåningar, och torget tegel 

som material, för att knyta an till kuturhuset och arti-

kulera torget som rum. En del av den grusplan som 

idag nyttjas som parkering sparas och ramas in av 6 

kopparlönnar för att skapa en yta som kan nyttjas de 

kringliggande verksamheterna liksom allmänheten. 

Här finns möjloghet att möblera som man vill. 

Dåvarande Karlssons verkstad som brann 
upp på 30-talet och sedan gett platsen sitt 
namn”brända tomten”.

Den grusplan som idag utgör större delen av 
tomten. I brist på användning brukas den som 
parkeringsplats. Till vänster syns Kulturshusets 
norra fasad. 
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Sektion B-B 1:800



4. Tallskogen

Närheten till Billingens natur och läget vid dess fot 

är centralt för staden. I översiktsplanen betonas vik-

ten av att knyta an till berget. Tallskogen är stadens 

nya entrétorg, som kopplar an till den nya passage 

under spåret som ansluter till Boulognerskogens 

badplats, och Billingens friluftsområde.  Många 

riktningar möts på platsen och det vackra, kulturhis-

toriskt viktiga bryggeriet är fondmotiv vid entrén till 

platsen. Genom att anlägga tallar som rumsska-

pande element skapas en urban, murrig rumslighet  

som kopplar an till skövdes vegetation och bevarar 

viktiga vyer.

Historisk bild på tallskogen i Boulognerskogen 
som utgör entrén till dåvarande hotell,  idag 
högskolans kårhus. 

Bryggeriet Nordstjernan utgör fondbyggnad vid 
entré till staden via den nya stationsbyggnden. 
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5. Stråket

Modeparkeringens skala samt de framtida planerna 

på platsen kommer att försämra Högskolans kop-

pling till staden, samt gångtunnelns koppling till 

Boulogner avsevärt. Regionalbussar är även det 

främsta resmedlet för studenter som pendlar till 

Skövde. Genom att förlägga entrén till den nya re-

gionalbusstationen mot  det nya stråket som kopplar 

Högskolan till den nya Aulan och staden skapas en 

ny typ av väntplats och ett aktivt stråk som kommer 

att nyttjas av resenärer och studenter. 

Studentstråket knyter samman högskolan med 

staden. På stråket väntar och anländer resenärer 

med regionalbuss, och studenter rör sig fram och 

tillbaka till Aulan, samt bibliotek och stad. Närheten 

till aula och buss gör stråket attraktivt för kommersi-

ella verksamheter, och skapar möjlighet att ta en 

fika eller köpa med sig en kaffe i väntan på bussen. 

Den gula, putsade färgen på den före detta rege-

mentsbyggnad som högskolan (se bild) huserar i 

har inspirereat till en dov gul ton på markläggningen 

i sandsten, vilket även kopplar an till Billingens sam-

mansättning och Cementas täktverksamhet. 

Vyn mot högskolan idag. Modeparkeringens 
platta yta försvagar kopplingen stad - högskola. 

Sektion D-D1:800

Plan norra passagen
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Studentstråket ansluter även till den norra passa-

gen, som kopplar an till en cykelväg mellan Billin-

gens fritidsområde, en koppling vars vikt betonas i 

översiktsplanen. I öst kopplar den an till Boulogner-

skogen med stadskärnans enda publika badplats, 

samt cykelvägen österut. Utöver kommersiella lokal-

er har passagen cyelfokus mot öst med övervakat 

cykelgarage, cykelservice/cykelcafé, samt anslut-

ning till mellersta spåret. 




