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Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och illustration samt planbeskrivning med samrådsredogörelse och
genomförandebeskrivning. Till planen hör grundkarta och fastighetsförteckning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för delområde 11 inom stadsdelen Skaraberg. Detaljplanen följer i
huvudsak den av kommunfullmäktige antagna dispositionsplanen
för stadsdelen och innebär i korthet följande.
- Byggrätt för 21 styckebyggda och 14 gruppbyggda småhus
omedelbart väster om den gamla Mariestadsvägen och delvis
i sluttningen upp mot Skarabergsåsens övre del.
- Två av de styckebyggda småhusen får under en övergångstid
användas som daghem med två avdelningar.
- Gamla Mariestadsvägen behålles tills vidare som tillfart
till området. Inom fem år skall den byggas om till gångoch cykelväg.
- Del av marken mellan delområde 11 och tidigare bebyggelse
i Skarabergsområdet iordningställs som stadsdelspark . En
bollplan anläggs. Skogsmarken och del av ängsmarken bevaras som naturmark.
PLANDATA
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Planområdet omfattar delar av de kommunägda fastigheterna
Skaraberg 1:1 och 2:1. Dess storlek är cirka 5.6 ha varav
cirka 2.3 ha utgörs av parkmark.
Planområdet ingår i den ändrade dispositionsplan för östra
Skaraberg som antogs av kommunfullmäktige den 6 februari
1984. Detaljplanen följer i huvudsak dispositionsplanen.
Dock har område 11 utökats något och innehåller 6 tomter
fler än i dispositionsplanen. Vidare föreslås ett nytt läge
för bussgatan, vilket framgår av avsnittet "kollektivtrafik"
nedan.
Den övervägande delen av planområdet är tidigare inte
detaljplanelagd. Plansituationen framgår av kartan nedan.
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Gällande detaljplaner
Inom planområdet:
B 260 Ändring och utvidgning av stadsplanen för sydvästra
delen av Skarabergsområdet mm, fastställd av
länsstyrelsen den 25 oktober 1978.
Utanför planområdet:
B 265 Utvidgning av sta dsplanen för sydvästra delen av
Skarabergsområdet, fastställd av länsstyrelsen den 18
april 1979.
B 275 Stadsplan för Skaraberg nordvästra delen, gruppbyggda
små hus (delomr å de 6 ) , fastställd av länsstyrelsen den
8 augusti 19 8 0.
B 287 Stadsplan för Skaraberg norra delen (delområde 5e),
fastställd av länsstyrelsen den 12 april 1984.
BEFINTLIGA FÖRHALLANDEN

Planområdet, som är helt obebyggt, kan med hänsyn till topografi, mark och vegetation sägas bestå av två olika delar.
Den södra utgöres av relativt plan åkermark. Den norra delen
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är en sydsluttning med skogs- och ängsmark. Skogen består
till stor del av gran och tall men också med inslag av
lövträd som ek. Nyligen har omfattande avverkning gjorts.
Ängsmarken ingår i ett stråk av f d betesmark från
Skarabergsområdet ända bort till Brunnsbo äng i öster.
Artrikedomen är stor och rymmer flera sällsynta eller hotade
växter.
Enligt en översiktlig grundundersökning från 1971 består
marken i norr aven moränås med fast mark och rik blockförekomst. Marken i söder utgörs huvudsakligen av fast lera,
dock med ett stråk av ytligt lös lera längs diket. på moränåsen bör bebyggelse kunna grundläggas direkt i jorden.
Blockförekomsten kan dock fördyra schaktningsarbetena. Även
på den fasta leran bör envånings småhus kunna grundläggas på
sedvanligt sätt. I gränsområdet mellan morän och lera och
vid den lösa leran måste byggnader placeras med omsorg så
att de inte hamnar delvis på fast, delvis på lös mark med
olika sättningar som följd.
I anslutning till vägen i öster finns en del schaktmassor av
obestämd beskaffenhet.
~e~l~g~

Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående åsbildningar
genom hela Skandinavien och Finland och har ett mycket stort
vetenskapligt värde. Asen bildades som randmorän då inlandsisen under ett stillestånd och förmodligen också under tillfälliga framryckningar lämnade material längs isranden. Den
har en mycket komplex uppbyggnad som är viktig för tolkningen av isens avsmältningsförlopp. Vid markarbeten inom
planområdet skall man därför ge tillfälle till vetenskaplig
dokumentation av lagerföljder m m.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om sådana
påträffas skall man emellertid iakttaga vad som gäller
enligt 6, 8 och 9 §§ fornminneslagen.
Gator och trafik
Planområdet gränsar i öster till den s k gamla Mariestadsvägen, en grusväg som i dag förbinder Storsvängen i söder
med E3 cirka en kilometer norr om planområdet. Vägen är en
enskild väg med statsbidrag, och Skara kommun är enligt
beslut i kommunfullmäktige väghållare. Då de östra delarna
av Skarabergsområdet byggs ut är avsikten att genomfartsmöjligheten och utfarten från stadsdelen mot E3 stängs av.
Genom planområdets västra del går en gång- och cykelväg som
leder från stadsdelens norra delar mot bl a Skara centrum.
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Huvudvattenledning ligger i gamla Mariestadsvägen. Inom
planområdet finns inga ledningar eller kablar.
DETALJPLANENS INNEBÖRD
Bostäder
Detaljplanen innebär att tomter för 21 styckebyggda småhus
anordnas på den plana marken i områdets södra del, medan den
sluttande marken i norr delas in i 14 tomter för gruppbyggda
parhus. Det bedöms som nödvändigt med en samordnad exploatering i sluttningen eftersom de stora nivåskillnaderna
kräver relativt omfattande markarbeten. En lämplig hustyp är
suterränghus med entre och garage i bottenvåningen, och
utgång till trädgård från det övre planet. En annan möjlighet är att utforma husgruppen i huvudsak efter samma principer som de s k ekologiska byar som uppförts på olika platser i landet. Läget i en sydsluttning ger ovanligt goda förutsättningar för en sådan bebyggelse varför intresset för
detta bör undersökas .

Det r å der f ö r närvarande brist på daghemslokaler i Skara,
och i takt med att östra Skarabergsområdet byggs ut kan man
utg å ifrå n att behovet i denna stadsdel kommer att vara
stort under flera å r framöver. på sikt är det emellertid
möjligt att daghemmet Rödklövern, sedan det byggts till med
ytterligare två avdelningar, kommer att täcka behovet.
För att inte riskera att i framtiden ha daghemslokaler som
är stö rre än vad efterfrågan motiverar behövs mer flexibla
lösningar än de traditionella daghemmen. Planen innehåller
därfö r en rätt att utnyttja de två tomterna i kvarteret
Skjulet f ö r barno msorg under en övergångstid. Tomterna har
goda förutsättningar då de är relativt stora, inte gränsar
till någon annan tomt, ligger i direkt anslutning till
grönområ det långt ifrå n hårt trafikerade gator och vänder
sig mot sydost. Bilangöring kan ske längs intilliggande
lokalgata.Tomtern a bebyggs lämpligen med två kedjehus, där
ett gemensamt dubbelgarage tills vidare kan fungera som
lekhall eller liknande. Husens och kvarterets storlek bör ge
utrymme för två avdelningar med vardera 12 barn. Om behovet
på sikt försvinner eller tillgodoses på annat sätt kan husen
efter vissa återställningsarbeten säljas som normala småhus.

~kydQsEu~

Något skyddsrum föreslås inte inom planområdet. Med den typ
av bebyggelse som är aktuell är det mycket svårt att kombinera skyddsrum med en lämplig fredsanvändning. I stället
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bör skyddsrum ingå i den tillkommande bebyggelsen sydost och
söder om område 11, bl a inom det s k Skaraberg Centrum.
Park- och naturmark
De nya bostädernas tillgång till friytor för lek och utevistelse blir god. Bebyggelsegruppen ligger i omedelbar
anslutning till den blivande stadsdelsparken, och cirka en
tredjedel av tomterna får tomtgräns direkt mot park- eller
naturmark.
Detaljplanen omfattar förutom bebyggelsekvarteren även en
stor del av Skarabergs stadsdelspark. Den del av skogs- och
ängsmarken som bevaras obebyggd skall även i framtiden
skötas som naturmark. Det nuvarande hygget rensas och planteras med ny skog, där även små gläntor kan planeras in. Man
bör eftersträva en relativt stor variation i artval, samtidigt som målsättningen är att ge intryck av "naturskog".
Ängsmarken bör skötas som slåtteräng så att dess karaktär
bibehå lles. I parkens södra del byggs en bollplan i grus,
avsedd att spolas för skridskoåkning vintertid. I övrigt
anläggs den f d åkermarken inom planområdet som park.
Gator och trafik
på s i k t s k a ll tillfart till bebyggelsen ske från Storsvängen
i nordost. Innan denna byggts ut kommer gamla Mariestadsv ägen att utnyttjas s o m tillfart, med en provisorisk infartsgata i områ dets sydöstra del.
Den slutliga utbyggnaden av Storsvängen ingår inte i detaljplane n, främst d ä rfö r att det visat sig svårt att projektera
gatan med höjder etc innan man diskuterat hur bebyggelsen
skall utformas int i ll den. A andra sidan bedöms det inte som
nödvändigt att nu detaljplanelägga Storsvängen. Gatans
genomf ö rande är s ä kerställt dels genom att kommunen äger den
mark s o m gatan skall byggas på, dels genom att sträckningen
redovisat s i dispositi o nsplanen för Östra Skaraberg.
Den ny a l o kalgatan Backstuguvägen byggs som en sammanhängande slinga genom området utan vändplatser. Delsträckorna i slingan blir relativt långa , varför gatan på
två ställen ges en särskild utformning bl a med trädplanteringar för att hålla nere hastigheten och berika gatumiljön. De n norra infarten har en nästan gO-graders sväng
för att undvika höga hastigheter i den ganska branta nedförsbacke som kommer att leda in i området.För att man inte
skall snedda genom kurvan skall den i princip utföras som en
terrass med endast svag lutning i sid- och längsled.
Kollektiv trafik
Dispositionsplanen för östra Skaraberg innehåller en ny
bussgata från vändplanen på Storsvängen omedelbart nordväst
om planområdet, genom skogspartiet och in till lokalgatan i
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delområde 11. Gatan skulle bli relativt lång, och gå genom
ett för stadsdelsparken värdefullt skogsparti med stora
nivåskillnader. på grund av dessa nackdelar bör man i
stället välja en lösning som innebär att en framtida bussgata byggs från vändplanen upp mot delområde 15, i princip
enligt skiss nedan. Mot bakgrund av detta innehåller denna
detaljplan inget reservat för bussgata.

Utdrag ur dispositionsplanen med förslag till ny bussgatesträckning

När Storsvängens östra del är färdigutbyggd kommer gamla
Mariestadsvägen att byggas om till huvudstråk för gång- och
cykel trafik. Då finns både väster och öster om den nya bebyggelsen cykelvägar som leder mot stadsdelscentrum och
Skaras övriga stadsdelar. Inom stadsdelsparken kommer det
att finnas ett nät av mindre gång- och cykelvägar, av vilka
några tänkbara sträckningar har illustrerats i planen.

Anslutningspunkt för kommunala VA-ledningar finns i planområdets västra del. Huvudledningar kommer att byggas från
Backstuguvägens sydvästra del och läggas omedelbart söder om
den planerade bollplanen.
Frågan om uppvärmnings form regleras inte i detaljplanen.
Enligt gällande kommunala beslut skall hela stadsdelen
förses med fjärrvärme, men frågan står under diskussion och
de senast bebyggda delområdena har inte anslutits till
fjärrvärmesystemet.
REVIDERINGAR
Innebörden av revideringen den 10 augusti framgår av
samrådsredogörelsen. Revideringarna den 16 och 21 november
redovisas i byggnadsnämndens beslut att godkänna planen.
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UNDERSKRIFT
Detaljplan upprättad den 3 augusti och reviderad den 10
oktober, 16 och 21 november 1988.

And:!:~~n--------------

Ö"ten
stadsarkitekt

{;AY""OV"-.--Erik Westlin
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av 35 småhus idelområde 11
i stadsdelen Skaraberg. Till övervägande delen är marken
tidigare inte detaljplanelagd.
TIDPLAN
Exploateringen av området skall påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Ambitionen är att utbyggnad av
gator och ledningar skall kunna ske under vintern 1988-89.
Iordningställandet av park- och naturmarken skall ske efter
hand som området bebyggs. Bollplanen avses färdigställas
under 1989. Gamla Mariestadsvägen skall fungera som tillfart
till planområdet fram till dess att Storsvängens östra del
byggts klar, dock l ä ngst till 5 år efter det att planen
vunnit laga kraft.
ANSVARSFÖRDELNING
Utbyggnad av gator och ledningar samt anläggning och skötsel
av parkmark, gatuplanteringar och naturmark åvilar helt kom munen. Kommunen ansvarar även för underhåll av gamla Mariestadsvä gen och f ö r att en tillfredsställande avvattning av
vägen anordnas t ex genom ett dike mellan vägen och kvartersmarken. Två tomter bebyggs av kommunen för barnomsorgens
behov, me dan de övriga 19 tomterna för styckebyggda småhusbebyggs i privat regi. Som en följd av främst de omfattande
markarbet en som krävs skall de 14 norra tomterna bebyggas i
ett sammanhang, eventuellt uppdelat på 2-3 exploatörer. Alla
åtgärder på kvartersmark som markarbeten och liknande bekostas a v exploatö ren. Samråd med kommunen skall ske särskilt vad gäller anpassning av marknivåer i gräns mot allmän
platsmark eller övrig obebyggd mark.
EKONOMISKA FRAGOR
Kommunens kostnader för att exploatera planområdet beräknas
till cirka 4.1 miljoner kronor. I detta ingår gator, gatubelysning, bollplan, gång- och cykelvägar, parkanläggningar
och el men inte kostnader för daghemmet. Den övervägande
delen av dessa kostnader återgår till kommunen som anslutnings- och tomtavgifter i takt med att området bebyggs.

1988
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GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Med nuvarande efterfrågan beräknas området
vara fullt utbyggt i nom denna tid. Om fastighetsägare och
kommunen är överens kan emellertid, i enlighet med plan- och
bygglagen, byggnation enligt planen ske även efter denna
tidpunkt.
Detaljplan upprättad den 3 augusti och reviderad den 10

~~~Orbrrer,

den 16 och 21

novemb~B~~

~~~~A~n~d~~~o~n-----------stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt
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Samrådsredogörelse

Detaljplan upprättad den 3 augusti 1988 har - i sin helhet
eller i sammanfattning - sänts på samrådsremiss enligt PBL
5:20 till kommunstyrelsen, kommunsekreteraren , gatukontoret,
fastighetsnämnden, elverket, fritidsnämnden, brandförsvaret,
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen,
socialnämnden, handikapprådet, stadsingenjörskontoret, trafiksäkerhetsnämnden , televerket, länsmuseet, vägförvaltningen, Sellbergs Renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten, polismyndigheten, naturskyddsföreningen, naturgeografis ka institutionen vid Stockholms universitet, länsstyrelsen samt 4 sakäg are i n t i ll planområ det.
Kompletta planhandli ngar har u nder t i den 25 a ugusti - 27
september 1 9 88 funn its tillgängliga på stadsarkitektkontoret
och bi bli o teket i Skara.
REMISSVAREN
Kommun s t yrelsens arbetsutskott, brandförsvaret, miljö- och
hälsosky ddsnämnden, skolstyrelsen, trafiksäkerhetsnämnden,
länsmusee t o ch telev erket har inget att inv ända mot detaljplanen.
Gatukontoret framför i huvudsak följande . För att få plats
för VA -ledningar bör avståndet mellan bebyggelse på de s y dvästligas t e tomterna tillåtas vara minst 7 meter. Med hänsyn
till s nör ö jningen b ö r gatans sektion ökas från 7 till 8 meter. Gångbanan bör ligga längs gatuslingans inre sida. Gatuoch kvartersnamn b ö r av praktiska skäl redan nu anges på
detaljplanen.
Kommentar : Detaljplanens bestämmelse att uthus inte får placeras närmare fastighetsgräns än en meter innebär att gatukont o rets f ö rsta krav uppfylls. Likaså har gatusektionen
ökats till 8 meter. Av flera skäl bör dock gångbanan ligga
längs gatuslingans utsida. En mycket större andel tomter får
därigenom direktutgå ng till gångbanan, vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt är en fördel. Vidare ansluter en yttre
gångbana naturligt till de utifrån kommande gångstråken.
Plankartan har kompletterats med förslag till gatunamn och

11

kvartersnamn. För att bli gällande skall namnen dock först
fastställas av kommunfullmäktige respektive byggnadsnämnd.
Elverket vill utöka E-områdets storlek något.
Kommentar: Detaljplanen har justerats.
Fritidsnämnden har inget att erinra men påpekar att anläggandet av bollplan inte får försenas. Vidare bör någon
form av belysning finnas, eftersom planen troligen kommer
att spolas för skridskoåkning vintertid.
Kommentar: Bollplanen avses byggas samtidigt med ledningar
och gator i område Il eftersom schaktmassor från de senare
arbetena kan utnyttjas för bollplanen. Frågan om belysning
regleras inte i detaljplanen, men en kopia av skrivelsen har
översänts till gatukontoret för kännedom och eventuell åtgärd.
Kulturnämnden har inget att erinra, men förutsätter att
länsmuseet bevakar eventuell förekomst av fornlämningar.
Kommentar: Som redovisas ovan har länsmuseet inte haft något
att erinra mot detaljplanen.
Vägförvaltningen finner inga formella hinder mot att man
låter gamla Mariestadsvägen fungera som tillfart under en
övergå ngstid. Därutöver anför man dock bl a. Det vore önskvärt att Storsvängens framtida sträckning ingick i detaljplanen, eventuellt med en annan genomförandetid än planen i
övrigt. Huruvida kommunen äger den mark som Storsvängen
skall byggas på har stor betydelse. Kostnaderna för Storsvängens utbyggnad till planområdet bör jämföras med kostnaden för eventuell upprustning av Mariestadsvägen - en kostnad som i framtiden inte helt kan nyttiggöras. Vi förutsätter att såväl den permanenta som den tillfälliga tillfarten f å r acceptabla lutningsförhållanden. Vid olika tillfällen har vi framfört att gamla Mariestadsvägens anslutning i
norr till väg E3 på sikt måste stängas. I takt med exploateringen på Skaraberg och därmed följande trafikökning närmar vi oss den tidpunkt då avstängningen måste genomföras.
Vi förutsätter kommunens aktiva medverkan till sådan stängning.
Kommentar: Stadsarkitektkontoret instämmer i princip i att
även Storsvängen borde ingå i detaljplanen. En slutlig
projektering av gatan är emellertid svår att göra så länge
den intilliggande bebyggelsens utformning inte diskuterats.
Det är särskilt gatans höjdläge som är svårt att ange. Kommunen äger marken och gatans läge redovisas i den av kommunfullmäktige antagna dispositionsplanen för Östra delen av
Skaraberg. Stadsarkitektkontoret har därför bl a efter
samråd med länsstyrelsen bedömt att det finns tillräcklig
säkerhet för att kunna bygga gatan i framtiden. Planbeskrivningen har kompletterats med en redogörelse för gatornas
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lutnings förhållanden. så länge gamla Mariestadsvägen ligger
kvar kan man på grund av höjdskillnaden inte utnyttja den
nordöstra tillfarten till planområdet. En tillfällig vändplan behöver därför byggas. Vad gäller gamla Mariestadsvägens anslutning till E3 delar stadsarkitektkontoret vägförvaltningens uppfattning att en stängning är en förutsättning för exploatering av Skarabergsområdets östra del. Något
förslag till var denna avstängning skall göras finns dock
inte ännu.
Sellbergs Renhållnings AB erinrar bl a om kommunens beslut
att övergå till plastkärl och att dessa bör placeras så nära
gatan som möjligt. Vidare förutsättes att gatan får en sådan
bredd och bärighet att den kan trafikeras av renhållningsfordon.
Kommentar: Sopkärlens placering m m bör inte regleras i
detaljplanen utan lösas vid bygglovgivningen. Gatan, vars
bredd ökats från 7 till 8 meter, skall naturligtvis kunna
trafikeras av sopbilar.
Polismynd igheten har i huvudsak inget att erinra men framhåller ändå bl a f ö ljande. Risken för att bilister och
cyklister kommer att gena genom 90-graderskurvan i planområdets nordöstra del behöver uppmärksammas. Förslagen till
hastighetsdämpande åtgärder i övrigt bedöms som positiva .
Kommentar: Den nämnda 90-graderskurvan bör i princip utföras
som en terrass utan lutning vare sig i längs- eller sidled.
Risken för sneddning bör därvid knappast bli större än i de
tre andra 90-graderskurvorna inom området. Vid förnyat samråd med polisen har man accepterat denna lösning.
Skarakretsen av Svenska Naturskyddsföreningen anför bl a
följande. Marken norr om diket ingår i det stråk av gammal
ängs- och hagmark som sträcker sig ända bort mot Brunnsboäng
i öster. Den f d hagmarken är mycket värdefull för förståelsen av det äldre kulturlandskapet. Trots att den inte längre
används som betesmark är den mycket artrik och inrymmer
flera hotade och sällsynta växter som t ex rödfibbla. Den
del som ligger öster om E3 ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram som ett område med mycket högt naturvärde.
Kompletteringsplantering av s k naturlig vegetation bör inte
ske inom den gamla hagmarken. Den bör i stället skötas med
slåtter eller bete, kompletterat med viss röjning av smågranar och lövsly. Bollplanen bör ligga söder om diket för
att man skall undvika ingrepp i ängsmarkens fuktiga delar
där bl a nattviol växer. Sammanfattningsvis bör bebyggelseområdet förskjutas mot söder och / eller öster för att den
värdefulla sluttningen skall kunna sparas. Om en exploatering trots allt måste ske bör de naturgivna förutsättningarna tas tillvara och hänsyn tas till naturvård, kulturlandskap och landskapsbild.
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Kommentar: En sådan omgruppering av bebyggelse och parkmark
som naturskyddsföreningen föreslår skulle kräva en revidering av den dispositionsplan som detaljplanen bygger på och
som till stor del redan är utbyggd. En förskjutning av hela
område 11 mot söder skulle innebära en oacceptabel brist på
friyta för bebyggelsen i stadsdelens sydöstra del. Om hagmarken skall bevaras obebyggd bör konsekvensen i stället
vara att de 14 parhusen helt utgår, med den lägre exploatering som detta innebär. Enligt stadsarkitektkontorets uppfattning innebär dispositionsplanen en rimlig avvägning
mellan tomtmark och ändamålsenlig parkmark för lek, idrott
och annan utevistelse. Parken kommer att innehålla såväl
anlagd park som skogs- och ängsmark, och för att få så stor
variation i utemiljön som möjligt är det mycket angeläget
att en del av ängsmarken bevaras och sköts i princip så som
naturskyddsföreningen anger. Beskrivningen har kompletterats
och revide rats vad gäller ängsmarkens naturvärden och skötsel. Om bo llplanen helt flyttas söder om diket måste man
skära in den i sluttningen samtidigt som den på ett olyckligt sätt splittrar parkområdet. Efter närmare studium har
det emellertid visat sig möjligt att flytta planen cirka 10
meter söderut varigenom en något större del av ängsmarken
kan bevaras.
Länsstyrelsen har i huvudsak inget att invända mot detaljplanen, men framför ändå bl a följande. Motiven för den
korta genomförandetiden och förutsättningarna för att
genomföra Storsvängen bör redovisas i planhandlingarna.
Kommentar: Genomförandebeskrivningen och planbeskrivningen
har kompletterats i de avseenden som länsstyrelsen begär.
Sammanfattni ngsvis har detaljplanen reviderats i följande
avseenden:
- Plankartan har kompletterats med gatuhöjder och förslag
till gatu- och kvartersnamn.
- Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om
ängsmarken och dess skötsel, genomförandet av Storsvängen,
utformning av infarten till området m m.
- Bollplanen har förskjutits cirka 10 meter söderut.
- Det smala parkområde som delade grupphusområdet i två
kvarter utgår. Nivå skillnaderna visade sig vara för stora
för att man utan stora åtgärder skulle kunna få den
smitväg som avsågs.
- En viss justering har gjorts i den nordöstra delen för att
det skall finnas utrymme för den gång- och cykelväg som
dispositionsplanen redovisar.
- Detaljplanen kompletteras med en rätt att bygga en tillfällig vändplan vid den nordöstra infarten (har utgått
1988-11-16) ..
- E-området har utökats något.
- Den tillfälliga användningen av den sydöstra infarten har
förkortats från sju till fem år.
- Lokalgatans bredd har ökats från 7 till 8 meter.
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Därutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna som inte innebär några nämnvärda förändringar i
sak.
Detaljplanen upprättad den 3 augusti och reviderad den 10
oktober 1988.

~!:J"~ - stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt

