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Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 1993 .
Laga kraft den 4 januari 1994.
DETALJPLAN FÖR

Länsmuseets tillfart & parkering
(del av Domprostegården 1:1 mm)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Planbeskrivning

HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning, en plan & illustra.tionskarta och en genomförandebeskrivning. Till planen hör en
samrådsredogörelse och en separat fastighetsförteckning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för området
mellan länsmuseet och Drysan. Planen innebär i korthet följande.
1. En ny angorlngsväg byggs öster om Kråks herrgård, från Drysan i söder och längs nuvarande parkerings östra sida upp
till en angöringsvändplan strax utanför fornbyns entre. Vägen byggs omedelbart väster om den nuvarande trädraden varigenom endast 2-3 träd behöver tas bort.
2. Intill angöringsvägen anläggs mellan 60 och 80 parkeringsplatser för besökare till herrgården, museet och fornbyn.
3. Passagen vid bron vidgas något för att bl a medge trafik
med s k boggie-bussar.
4. I planområdet ingår även byggrätten för museets tillbyggnad, men i förhållande till gällande detaljplan sker nästan
inga förändringar i den delen.
5. Nuvarande infartsväg till museets västra sida skall i fortsättningen inte vara öppen för allmän biltrafik. Den skall
endast användas av museets personal, för varutransporter
samt som gång- och cykelväg.
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Planeringsförutsättningar:
PLANOMRÄDETS LÄGE OCH OMFATTNING

MARKÄGARE
Fastigheterna Herrgården 2 och Museet l ägs av länsmuseet
(Västergötlands fornminnesförening har skänkt Herrgården 2
till museet men har fortfarande lagfart på fastigheten). Skytten l, varav en mycket liten del ingår, ägs av byggnadsstyrelsen. I övrigt ägs marken inom planområdet av Skara kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Skara tätort har
utarbetats och varit föremål för samråd. Enligt den skall Gråbrödragatan (cirka 200 meter väster om planområdet) göras om
till gång- och cykelväg, och dess anslutning till Brogårdsvägen stängas. Gatan kan därigenom inte användas som tillfart
till museet. I övrigt har den fördjupade översiktsplanen mycket liten r~levans för detaljplanens utformning.
Detaljplaner
För den södra delen av planområdet gäller Stadsplan för kvarteren Museet, Herrgården, Priorn mm, fastställd den 19 mars
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1981. Den innehåller en något annorlunda trafik- och parkeringslösning som bl a innebar att en ny gata skulle byggas 5la meter norr om och parallellt med den nuvarande gatan intill
Drysan (Drysvägen). Såväl infartsvägen väster om Kråks herrgård som parkerings området öster därom skulle utgöra allmän
plats.

utdrag ur 1981 års stadsplan
För planområdets norra del gäller Detaljplan för Skaraborgs
länsmuseum (Museet l mm), lagakraftvunnen den 9 december 1992.
Den ingår i sin helhet och utan större förändringar i denna
plan; vissa avvikelser görs beträffande den västra gränsen för
Museet l. För del av bäcken i sydväst gäller Stadsplan för
Skara stad, fastställd 1942, en plan som i detta sammanhang
saknar betydelse.
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelse

Planområdet omfattar den f d stadsträdgården, med Skaraborgs
länsmuseum och Kråks herrgård. Länsmuseets huvudbyggnad fär-
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digställdes 1919, och magasinet nordväst därom under 1980-talets första hälft. I områdets södra del ligger Kråks herrgård
vars huvudbyggnad flyttades hit och invigdes som herrgårdsmuseum och restaurang 1953. Strax öster om planområdet ligger
Domprostgården, på fastigheten Priorn 1.
Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs till största delen av gräsbevuxna ytor med spridda träd av olika arter, storlek och ålder.
Mellan museet och herrgården finns en stor öppen gräsyta, medan träden står relativt tätt i planområdets västra och östra
delar.
Öster om herrgården finns dels en populär lekplats, dels ett
par asfalterade parkeringsytor. De senare avgränsas österut av
en trädrad, huvudsakligen med lönn och hassel . Öster om denna
vegetationsridå ligger en öppen gräsyta som bl a används av
Källe- och Djäkneskolorna för utomhusgymnastik och bollspel. I
anslutning till parkeringsytorna finns täta buskplanteringar.
Väster om Priorn 1 finns bl a ett mycket stort lärkträd.
Omedelbart söder om herrgården finns en gräsyta som på två sidor avgränsas aven h ög , relativt vildvuxen häck. Sommartid
används den för uteservering, med direkt utgång från restaurangen i herrgårdens källarvåning.
Fornlämningar
Den sydvästra delen av planområdet innehåller medeltida kulturlager. Enligt 2 kap 1 och 2 §§ kulturminneslagen utgör de
fast fornlämning som inte utan tillstånd får tas bort eller på
annat sätt ändras eller skadas. I övrigt finns inom planområdet inga kända fasta fornlämningar. Om fornlämningar påträffas
skall man iaktta vad som gäller enligt 2 kap 6 & 10-14 §§ kulturminneslagen.
Gator och biltrafik
Länsmuseet och Kråks herrgård nås i dag med bil huvudsakligen
från söder, via bron över Drysan, varvid man kan nå parkeringar antingen omedelbart norr om museets huvudbyggnad (10-15
platser) eller öster om herrgården (cirka 55). I praktiken används i stort sett alla körvägar inom området för biltrafik,
om än i begränsad omfattning. Det gäller t ex vägen från Skara
Energi AB i norr ned till fornbyns entre samt björkallen söder
om fornbyn. Särskilt vid arrangemang med stor publiktillströmning är både trafik och parkering mycket ostrukturerad, och
"alla" tillgängliga ytor tas i anspråk.
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Gång- och cykel trafik
Större cykelstråk i väst-östlig riktning finns norr om museet
i Sven Adolf Norlings gatas förlängning och längs Drysan. Från
dessa når man museet via de olika bil- och gångvägar som finns
i området. Även björkallen från Domprostegatan används flitigt. Trappor över stenmuren i väster gör det möjligt för fotgängare att nå området även via djursjukhusets och veterinärinrättningens mark på Skytten l.
Allmänna ledningar mm
Inom planområdet finns ett stort antal allmänna ledningar för
vatten, avlopp, el och tele. Ett mycket viktigt ledningsstråk
ligger omedelbart utanför fornbyns tidigare gräns mot väster,
och ett annat följer planområdets västra gräns. Ytterligare
ett följer Drysvägen i väst-östlig riktning.
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Planens innebörd:
BEBYGGELSE
Länsmuseet och tornbyn

Byggrätten tör länsmuseet är identisk med innehållet i den nyligen antagna detaljplanen, men en viss utökning av kvartersgränsen sker väster om museets huvudbyggnad tör att ge plats
åt personalparkering. Det bör framhållas att den utformning av
museets tillbyggnad och fornbyns entre som visas i illustrationen inte låses fast i planen, utan är en av flera tänkbara
lösningar inom planens ram. Det exakta utseendet kommer att
preciseras vid byggnadsprojekteringen och bygglovprövningen.
En något utförligare bakgrund till museets tillbyggnad ges i
den ovannämnda detaljplanen.
CONTCKTON

.--'-

OM· OCH TILLBYGGNAD

Perspektivbild från den nya huvudentren (april -92)

92.C.(.2'~
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Kråks herrgård
Planen innebär inga större förändringar för Kråks herrgård.
Den föreslagna fastighetsgränsen avviker något från tidigare
plan framför allt genom att området för inlastning väster om
herrgården förutsättes ingå i fastigheten. Se mer om detta i
genomförandebeskrivningen.
I det sydvästra hörnet behöver gatan vidgas något vilket innebär att en mindre del av nuvarande häck behöver tas ned, men
om man ersätter den med en ny i nord-sydlig riktning får man
en ännu bättre avgränsning av uteserveringen än idag.
GATOR OCH TRAFIK
Biltrafik
Planen innebär att huvudtillfart till länsmuseet och herrgården även i fortsättningen sker söderifrån, via bron över Drysan. Från bron leds besökande trafik omedelbart till höger på
nuvarande väg längs Drysan (Drysvägen). Därifrån byggs en ny
angöringsväg norrut, längs nuvarande parkerings östra sida,
upp till en vändplan strax utanför fornbyns entre. Vändplanen
skall medge vändning med 14,5 m långa boggiebussar utan att de
skall behöva backa, varför den måste vara relativt stor. En
angelägen uppgift är att med markbeläggning, planteringar etc
"tona ned" den stora skalan.
Den nuvarande västra uppfartsvägen behålles i stort sett som i
dag, men upphör att vara allmän gata. Den skall vara upplåten
för fotgängare och cyklister men i övrigt endast för behörig
motor fordons trafik till herrgården och museet. Det senare innebär i huvudsak varutransporter samt de anställdas bilar.
Busstrafik
Bussar får köras fram till vändplanen vid fornbyns entre för
att lämna och hämta passagerare, men de kan inte parkeras här.
Om en buss står uppställd kan det nämligen bli omöjligt för
andra bussar att passera. De måste, sedan de lämnat passagerarna, köra undan till annan uppställningsplats. En sådan, med
plats för tre-fyra bussar, anläggs cirka 100 meter söder om
vändplanen. En annan möjlig uppställningsplats är nuvarande
grusplan mellan Drysan och länsbiblioteket.
Varutransporter
Som ovan nämnts förutsättes varutransporter till museet i huvudsak ske via nuvarande uppfartsväg fram till inlastning på
museets västra sida. Vissa transporter kan även tas in norrifrån via S A Norlings gata.
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Angöringen till herrgården/restaurangen behålles som i dag intill den västra flygeln, men byggs om något för att fotgängare
på ett bättre sätt skall kunna ta sig förbi.
Parkering
Besöksparkering för Kråks herrgård, museet och fornbyn ordnas
på i stort sett samma plats som i dag, men organiseras något
annorlunda och utökas norrut. Omedelbart väster om den nya angöringsgatan anläggs fyra eller fem parkeringsområden med sammanlagt 60-80 platser. Parkeringarna avskärmas mot varandra
och omgivningen av medelhöga häckar och/eller fri väx ande buskage. Intill vändplanen anläggs två eller tre p-platser för
besökare med rörelsehinder eller annat handikapp.
Parkering för länsmuseets personal anordnas lämpligen väster
om museet, med infart via nuvarande uppfartsväg väster om
herrgården. Uppskattningsvis behövs cirka 20 platser för personalens behov.
Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen innebär ingen större omläggning av nuvarande
gång- och cykelvägar. Som följd av att bil- och busstrafiken
ökar på Drysvägen behöver emellertid situationen framförallt
för gångtrafiken förbättras. En gångbana byggs längs Drysvägens södra sida, och omedelbart väster om den nuvarande bron
över Drysan byggs en ny bro för fotgängare. Troligen kan man
för den nya bron utnyttja fundament och betongkonstruktioner
som redan finns vid bäcken.
Från bron över Drysan kommer fotgängare liksom i dag att kunna
gå antingen väster eller öster om herrgården upp mot museet.
Nuvarande gångväg öster om herrgården flyttas något, och kompletteras med en liten diagonal "smitväg" över museiparkens
sydöstligaste del. Omedelbart väster om herrgården behöver
gångbanan läggas om något. I övrigt kan fotgängare använda de
cykelvägar som beskrivs nedan.
Cyklister kan nå den nya entren från flera olika håll. Från
bron över Drysan kan de köra norrut förbi herrgården, för att
sedan antingen fortsätta rakt upp på nuvarande uppfartsväg eller köra diagonalt över museiparken. För att förbättra det
förstnämnda alternativet behöver en del av nuvarande grusyta
framför museets huvudbyggnad förses med plattor eller annan
yta som går att köra på med cykel. De kan också köra omedelbart åt höger efter Drysan, för att använda den gång- och cykelväg som öster om herrgården leder upp mot museet. Cyklister
från nordväst kan använda gång- och cykelvägen väster om museimagasinet medan cyklister från nordost och öster lämpligen
kör in via Domprostegatan och björkallen.
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Utöver de ovannämnda ändringarna visar illustrationsplanen en
gångväg längs Trädgårdsgatans västra sida samt en gångbana på
Peter Hernqvistgatans norra sida. Dessa ingår inte i planen,
men utgör angelägna komplement till de gångvägar som planen
innehåller.
ALTERNATIVA TRAFIKLÖSNINGAR
l. "Reservlösning": infart från Käl1egatan
En strävan i detaljplanen är att, samtidigt som tillgängligheten till museet förbättras, göra så små förändringar som möjligt av den nuvarande trafiksituationen. Tillfarten via bron
över Drysan behålles, liksom besöksparkeringens läge öster om
museiparken. Den måttliga skalan i denna lösning har ett stort
värde i sig, men samtidigt är dess kapacitet begränsad. Om
t ex busstrafiken ökar mycket kraftigt kan det bli för trångt
på tillfartsgatorna och bron över Drysan, och varken vändplanen eller bussuppställningsplatsen räcker till. Om antalet
bilburna besökare blir mycket stort kan naturligtvis parkeringen bli full, samtidigt som uppdelningen i fyra eller fem åtskilda parkeringar gör det svårt att finna de platser som är
lediga. Söksystemet blir ineffektivt, och bilister kan tvingas
backa och vända med risk för stockningar.
Det behövs därför "reservlösningar" om och när kapaciteten
överskrids, lösningar som kanske aldrig kommer att genomföras
men som kan behövas för att möjliggöra vidare utveckling av
museet. En sådan är att anordna en helt ny infart österifrån,
från Källegatan. Fördelen med en sådan är att Trädgårdsgatan,
Peter Hernqvistgatan m fl trånga gator samt bron över Drysan
avlastas från trafik. Den stora nackdelen är det allvarliga
ingrepp som då görs i grönområdet mellan Drysan och Domprostegården, ett område som i dag används flitigt framför allt av
skolorna. Vidare är det svårt att på ett trafiksäkert sätt ansluta en gata till Källegatan omedelbart nedanför den långa
backen. Slutligen kan det vara svårare för besökare att hitta
till museet via denna väg.
Vid stor belastning kommer besökare liksom idag att kunna använda parkeringarna norr om länsbiblioteket, vid Domprostegatan, Kaplansgatan samt vid Källekiosken. För att klara extra
många besökare bör man undersöka möjligheten att vid vissa
tillfällen få utnyttja djursjukhusets parkering strax väster
om planområdet.
Om man får ett långsiktigt bestående behov av flera parkeringsplatser kan det bli aktuellt att ta viss del av marken
mellan Domprostegården och Drysan i anspråk, men det bör så
långt möjligt undvikas.
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2. Infart från Gråbrödragatan och Sven Adolf Norlings gata
En lösning som prövades i planarbetets inledning var att
anlägga en helt ny infart till museet från norr, via Gråbrödragatan och Sven Adolf Norlings gata. Med en sådan lösning
skulle besöksparkeringen anläggas antingen mellan det f d
vattenverket och museet eller på byggnadsstyrelsens mark väster om museimagasinet. En sammanställning av detta förslags
för- och nackdelar kan se ut som följer:
Fördelar:
- Marken mellan Drysan och museet samt bron över Drysan skulle
kunna göras så gott som helt bilfri. Biltrafiken på Trädgårdsgatan, Peter Hernqvistgatan m fl gator skulle minska.
- Bilburna besökare utifrån skulle inte alls behöva köra in i
Skara centrum.
Nackdelar:
- En central tanke i länsmuseets om- och tillbyggnad har varit
att skapa ett gemensamt entretorg för museet och fornbyn,
och att bussar och bilar skall kunna köra fram till detta
torg. En sådan lösning är knappast genomförbar med infart
från nordväst.
- Man bör utgå från att Gråbrödragatans anslutning till Brogårdsvägen varken kan eller bör finnas kvar på sikt. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Skara förutsätter att
Gråbrödragatan byggs om till cykelväg och att en ny infart
från Brogårdsvägen till Malmgatan byggs strax öster om vårdcentralen. Det blir då ännu s vårare att anordna infart till
museet från detta håll.
- En mycket stor del av besökarna kommer även i fortsättningen
att utgöras av Skara-bor. För de flesta av dessa skulle det
vara en stor nackdel att köra via Brogårdsvägen. Alternativet att via Peter Hernqvistgatan söderifrån köra in på Gråbrödragatan är knappast bättre än planens lösning.
- En parkering vid det f d vattenverket kommer i konflikt med
en strävan att på sikt inlemma även denna byggnad i museiområdet. En parkering väster om magasinet förutsätter att
byggnadsstyrelsen är beredd att sälja marken. Dessutom skulle magasinet utgöra en effektiv "spärr" mellan parkeringen
och museetjfornbyn.
FRIYTOR
Museiparken
Planen förutsätter ingen större förändring av museiparken dvs
det öppna området mellan museet och herrgården. En viss omläggning av gångvägarna på dess östra sida kommer att ske, men
i huvudsak kommer de stora öppna gräsytorna ligga kvar som
idag. De har ett stort värde både för den visuella upplevelsen
av museet och för olika utrymmeskrävande aktiviteter.
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Lekplats
Planen tar inte definitiv ställning till om nuvarande lekplats
skall finnas kvar, flyttas eller läggas ned. Den ingår i P-området, och kan antingen ligga kvar som illustrationsplanen visar eller ge plats för cirka 18 parkeringsplatser. Lekplatsen
är emellertid mycket uppskattad och utnyttjas flitigt, varför
man i första hand bör utgå från att den skall ligga kvar, i
andra hand flyttas till annan plats inom området.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
För att säkerställa befintliga ledningar har stora delar av
planens kvartersmark säkerställts som ledningsområden (u-områden). För att ge plats åt länsmuseets tillbyggnad behöver vissa ledningar och kablar flyttas, vilket beskrivs närmare i genomförandebeskrivningen.
REVIDERING OCH UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 14 december 1992 och reviderad
den 20 april 199 3 . Rev ideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen.

stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR

Länsmuseets tillfart & parkering
(del av Domprostegården 1:1 mm)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning

INLEDNING
Detaljplanens syfte är att, som följd av museets planerade
tillbyggnad och utökade verksamhet, ge förutsättningar för en
rationell utformning av tillfarter, parkering, distribution
mm. Ambitionen är att planen antas av kommunfullmäktige strax
efter sommaren 1993 .
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från
den dag planen vunnit laga kraft. I detta fall, med kommunen
och länsmuseet som huvudintressenter, bör genomförandetiden ha
mycket liten praktisk betydelse.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Herrgården 2
Planens avgränsning av Herrgården 2 skiljer sig både från nuvarande fastighetsbildning och gällande stadsplan. Framför
allt föreslås ett område för angöring och inlastning väster om
herrgården läggas till fastigheten. Detta skall emellertid ses
som en långsiktig lösning. Med nuvarande ägo- och arrende förhållanden har troligen varken kommunen eller länsmuseet anledning att initiera och bekosta en fastighetsreglering.
Museet 1
Planen föreslår att Museet l utökas västerut fram till Skytten
1. Ett fem meter brett stråk skall hållas tillgängligt för
allmän gång- och cykeltrafik. Marken utgörs i dag av kommunägd
parkmark, och inrymmer en enkel gångväg. Del av marken behöver
tas i anspråk för museets distributionstrafik och personal parkering, och bör då inte ligga kvar som allmän platsmark.
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Skytten 1
2

Planen förutsätter att ett cirka 125 m stort område i den
sydöstra delen av Skytten l överförs till Hospitalsgården 2:1.
Området ligger på utsidan av befintlig stenmur och utnyttjas
redan idag som allmän plats.
P-området

Varken besöksparkeringen, bussparkeringen, vändplanen eller
den nya infartsvägen utgör allmän plats, eftersom såväl ansvaret som nyttjanderätten skall fördelas på de verksamheter och
fastigheter som behöver anläggningarna. För detta är flera modeller tänkbara, men lämpligast är troligen en gemensamhetsanläggning där fastigheterna Museet l, Herrgården 2 och Domprostegården 1:1 ingår.
T1-området

Nuvarande tillfartsväg väster om herrgården skall i framtiden
inte utgöra allmän gata, utan huvudsakligen användas av länsmuseets personal och för distributionstrafik till museet. Marken kan antingen ingå i Museet l, utgöra egen fastighet som
ägs av museet eller ligga kvar i kommunens ägo som del av Domprostegården 1:1. Om marken ligger kvar i kommunens ägo bör
ett avtal om skötsel och underhåll upprättas. Oavsett vem som
äger Tl-området skall det hållas tillgängligt för underjordiska allmänna ledningar, allmän gång & cykeltrafik och (i dess
södra del) för distributionstrafik till Herrgården 2.
LEDNINGSRÄTTER

I den del av Brogården 2:1 som skall tillföras Museet l ligger
bl a huvudledningar för vatten och avlopp. För att ge plats åt
tillbyggnaden måste ledningarna flyttas till det u-område som
ligger längs fornbyns nuvarande västgräns. Troligen kommer endast den ledningssträcka att flyttas som ligger i vägen för
den nu aktuella byggnadsetappen medan ledningarna norr därom
tills vidare kommer att ligga kvar, cirka 30 meter väster om
u-området. Marken bör inte utgöra u-område eftersom det skulle
blockera en eventuell ytterligare utbyggnad av museet, men
ledningarna måste säkerställas med ledningsrätt senast i samband med fastighetsregleringen. Annars kan kommunen bli skyldig att bekosta en eventuell framtida flyttning.
Marken innehåller även kablar för tele, el (hög- och lågspänning) samt gatubelysning. De viktigaste av dessa ligger i uområdet intill fornbyns nuvarande gräns. Beträffande eventuella flyttningar hänvisas till kostnadsfördelningsförslaget
nedan.
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Även för ledningar som redan ligger i eller kommer att flytta s
till u-områden bör avtal om ledningsrätt upprättas eftersom de
preciserar markägarens och ledningsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter mycket tydligare än vad ett u-område gör.
EKONOMI OCH KOSTNADSFÖRDELNING
Kostnaderna för planens genomförande kan uppskattas till cirka
2.000.000:- kronor, varav de största posterna är följande.
Ny körväg och vändplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000:Cirka 60 p-platser ...•..•. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000:Omläggning av va-ledningar ................••....... 275.000:Busk- och häckplanteringar ..•........•......... . ... 180.000:Om- och nybyggnad av grusade gångvägar ..... ... ..... 120 . 000:Belysning . . ..... .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000:Bussuppställningsplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000:Ombyggnad av Drysvägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000:Ny gångbro över Drysan ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000:Exakt hur kostnaderna skall fördelas bör, innan planen antas,
fastläggas i avtal mellan kommunen och länsmuseet. Om man endast utgår från vilka verksamheter och fastigheter som betjänas av de föreslagn a om- och nybyggnaderna kan, enligt stadsarkitektkontorets uppfattning, en grov fördelning se ut som
följer. Sammanställningen bör kunna utgöra underlag för en
diskussion kring kostnadsfördelningen.
A. Bekostas av länsmuseet:
1. Alla åtgärder inom blivande fastigheten Museet l, inklusive
fastighetsreglering, markinlösen, flyttning av va- och elledningar mm.
2. Anläggning och skötsel av ny angöringsväg, vändplan, bussparkering samt större delen av parkeringsplatserna med
tillhörande planteringar, belysning etc.
3. Iordningställande av marken mellan entretorget och vändplanen.
4. Erforderlig omläggning av gångvägar norr och öster om herrgården.
5. Större delen av kostnaderna för planarbetet samt för kommunens projektering av ombyggnad av gator, ledningar, belysning o likn.
B. Bekostas av kommunen:
1. Anläggning och skötsel aven mindre del av parkeringsplatserna och angöringsvägen. Kommunens andel bör motsvara den
nytta anläggningarna har för den allmänna platsmarkenjparkmarken i planen.
2. Ombyggnad av Drysvägen.
3. Omläggning av gångvägar och gångbanor väster och söder om
herrgården.
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4. Ny gångväg längs Trädgårdsgatan och ny gångbro över Drysan.
Gångbana längs Peter Hernqvistgatan.
5. Inlösen av del av Skytten l enligt ovan.
6. Framtida skötsel och underhåll av all allmän plats inom
planområdet.
Detaljplanen är upprättad den 14 december 1992 och reviderad
den 20 april 1993.

c#:!::d~t~----stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt

