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Detaljplan för del av fastigheten Dnr. PLAN 2018.2220 
BOR 1:195 MED FLERA  
(Anslutning till förbifart) i Bor tätort. 

 

  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

ALLMÄNT  

Samrådshandlingar tillhörande detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera 

(Anslutning till förbifart) i Bors tätort har varit utsända på samråd under tiden 15 november 

2019 till 13 december 2019. Under samrådet har ett yttrande utan kommentarer/erinringar och 

sju yttranden med kommentarer/erinringar kommit in. 

 

YTTRANDEN UTAN KOMMENTARER /ERINRINGAR  

- TeliaSonera Skanova Acess AB 

 

YTTRANDEN MED KOMMENTARER /ERINRINGAR  

Länsstyrelsen Jönköping, Yttrande 1 och 2 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, FARLIGT GODS 

Länsstyrelsen anser att det är bra att planförslaget har tagit hänsyn till det byggnadsfria 

avståndet om 30 meter vilket innebär ett avåkningsskydd. Utöver det byggnadsfria avståndet 

behöver planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang om farligt gods då den nya 

vägen planeras inom 150 meter från bebyggelsen. I resonemanget behöver kommunen ta 

ställning till om det krävs åtgärder för att reducera eventuella risker vid en olycka inom 

planområdet. Förslagsvis kan Hallands riktlinjer vid farligt gods användas för detta. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

NATURMILJÖ 

Trafikverket har genomfört en fördjupad fladdermusinventering inför framtagandet av 

vägplanen som visar på förekomsten av fladdermöss inom rubricerad detaljplans planområde. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med ett resonemang kring hur planens genomförande 

förväntas påverka förekomsten av fladdermöss inom planområdet. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

 
FÖRORENAD MARK 

Länsstyrelsen påpekar att ett potentiellt förorenat objekt inom planområdet under 2019 har 

uppgraderats från riskklass tre till riskklass två enligt MIFO fas 1 (Isakssongruppen AB m.fl., 

EBH-ID 153578). Vid objektet har det förekommit förnickling och förkromning, samt 

använts stora mängder trikloretylen. Befintlig MIFO-utredning pekar alltså på stor risk vid 

objektet, men enligt Länsstyrelsens vetskap har ingen miljöteknisk markundersökning utförts. 

Vidare finns inom planområdet ytterligare fyra potentiellt förorenade områden (EBH-ID 

153473, 153577, 153576, 153226) som endast identifierats. Det framgår inte av 
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planunderlaget om någon översiktlig historik tagits fram för dessa eller om det varit jungfrulig 

mark innan nuvarande verksamhet etablerades. 

 

Vid framtagandet av en ny detaljplan ska kommunen ta ställning till markens lämplighet för 

ändamålet, oavsett pågående markanvändning eller befintlig detaljplan. Det ska framgå av 

planen att föroreningssituationen inom planområdet är utredd och att kommunen bedömt och 

tagit ställning till markens lämplighet för föreslagen användning (mindre känslig 

markanvändning). För att säkerställa att tillräckligt underlag finns för att bedöma markens 

lämplighet behöver kontakt tas med aktuell tillsynsmyndighet. 

 

Kommentarer 

- Befintlig byggnation finns idag som närmast cirka 37 meter från Trafikverkets planerade 

vägkant. Enligt Hallandsmodellen (Länsstyrelsen Halland) ska all byggnation inom 60 meter 

från led i så stor utsträckning som möjligt utformas på ett sätt som motverkar spridning av 

vätska in mot planområdet. Detta kan göras med hjälp av exempelvis vall, plank eller dike. 

Hallandsmodellen anger också att sidoområdet längs leden ska utformas på ett sätt som 

begränsar konsekvensen av ett avåkande fordon. Då det redan finns befintliga industritomter 

närmare planerad väg 27 ska åtgärder göras inom vägområdet och inom ramen för vägplanens 

genomförande. Denna detaljplan kan enbart påverka, göra restriktioner för ny eller ändring av 

bebyggelse enligt PBL. Trafikverket ska alltså säkerställa dessa frågor i den vägplan som tas 

fram för nya väg 27. Trafikverket ser då över de risker som den kommande vägens läge 

skapar för industriområdet och genomför de åtgärder som kan bli aktuella för att reducera 

eventuella risker vid en olycka.  

Längs med infarten (inom planområdet) bedömer Trafikverket att ett bebyggelsefritt område 

ska placeras mellan vägkant och 30 meter in på kvartersmark. Enligt den modell för 

riskanalys som de använder (Riktsam, Länsstyrelsen Skåne), krävs inga ytterligare åtgärder då 

det inte finns några särskilda omständigheter som pekar på ökad risk på denna sträcka. 

Kommunen håller med Trafikverket i deras bedömning. Planbeskrivningen kompletteras med 

ovanstående information.  

 

- Den fladdermusinventering som Trafikverket har genomfört inom arbetet med deras vägplan 

har visat att nio olika fladdermusarter finns i det undersökta området (mellan södra delen av 

bor samhälle och Voxtorp kyrka). Strax utanför detaljplaneområdet (vid ny väg 27) har en 

punkt för insamling av ljudinspelningar funnits under juni-augusti 2018. Inspelningarna visar 

att det finns ett flertal olika fladdermusarter som rör sig i dess närområde. Däribland ett antal 

av den rödlistade arten fransfladdermusen (Myotis nattereri). När området sedan har 

undersökts manuellt hittades inom planområdet både nordfladdermus och dvärgpipistrell, men 

ingen rödlistad art. Fladdermössen gynnas av de naturliga förutsättningar som finns i området, 

exempelvis vatten, åkrar och skogspartier. Där finns möjligheter att jaga föda och få beskydd 

av skogsmiljöer.  

 

Trafikverket har sedan genomfört en fördjupad fladdermusinventering. Även i denna finns 

indikationer på att rödlistade arten fransfladdermusen (myotis natteri) rör sig i planområdet, 

men även arten barbastell (Barbastella barbastellus). Den fördjupade inventeringen visar dock 

på att det troligtvis rör sig om enstaka individer (hanar) i båda fallen, alltså inte några 

yngelkolonier.  

 

Gällande trafikplatsen inom detaljplaneområdet så pekar inventeringen på att effekterna av 

intrång på fladdermössens jaktmarker kan minimeras genom att arbeta med att bibehålla 

mörker på vägen (riktade lampor), samt bevara och kompensera förlust av sumpskog i 

området. På det sättet ges möjligheter för fladdermössen att fortleva i området. Genom att 

verka för att en större yta med naturmark bevaras i den norra delen av planområdet och 
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planera för öppen dagvattenhantering på dessa ytor kan sumpmark bevaras och tillskapas som 

gynnar tillväxten av insekter och andra smådjur som fladdermössen livnär sig på. 

Genomförandet av detaljplanen kommer alltså påverka fladdermössens levnadsvillkor i 

närområdet. Kommunen bedömer att med Trafikverkets planerade åtgärder för riktad 

belysning samt detaljplanens bevarande av naturmark tillsammans med god tillgång till skog, 

åkermark och sjöområden utanför detaljplaneområdet ger goda möjligheter för fladdermössen 

att fortleva i området även efter detaljplanens genomförande. Ovanstående bedömning läggs 

till i planbeskrivningen.  

 

- Förorenad mark förekommer på ett par områden i detaljplanen. Trafikverket har genomfört 

en miljöteknisk utredning på aktuella områden för att bedöma risksituationen inom 

planområdet. Denna utredning har sedan kompletterats med ytterligare en utredning utifrån 

utpekade behov från kommunens miljöavdelning. I en sammanvägd bedömning av de aktuella 

föroreningarnas farlighet, aktuella skyddsobjekt, spridningsförutsättningar, exponeringsrisker 

samt föroreningsnivå bedöms riskerna för människors hälsa och miljön som mycket små. 

Påvisade föroreningar bedöms inte påkalla något behov av kompletterande undersökningar 

eller riskreducerande åtgärder utifrån åtgärdsmål samt nuvarande och planerad 

markanvändning Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående bedömning. 

 

Trafikverket 

 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en in- och utfart mellan Bor samhälle och ny sträckning 

av väg 27 som planeras av Trafikverket. Detaljplanen ska även möjliggöra för fortsatt 

funktion som industriområde och ge möjligheter att även i framtiden etablera nya 

verksamheter i området. 

 

Den gamla vägen 27 kommer att förses med en 9 meter bred bro (närmre Voxtorp utanför 

aktuellt område) för att gå planskilt över den nya vägen. Eftersom befintlig väg 27 är relativt 

bred så kan vägen få en annan lokal funktion med cykelfält på ömse sidor. Trafikverket vill 

därför föreslå att befintliga cykel- och gångvägar i tätorten Bor kopplas samman via 

Kvadervägen och Tryckevägen med enskild väg mot Voxtorpgården. Den nya detaljplanen 

bör inkludera sådan möjlighet och även visa på lämplig passage av ny anslutningsväg mellan 

gammal del av väg 27 och tillkommande ny trafikplats. En sådan möjlig kommunal cykelväg 

kan förläggas till område i plankartan som anges som Park/plantering, men ökad tydlighet är 

önskvärd. Befintlig GC-väg från tätorten genom Naturmark bör således kopplas samman med 

tidigare nämnd enskilda väg. 

 

Vidare föreslår Trafikverket att befintligt hållplatsläge vid Kvadervägen flyttas till ny 

anslutningsväg. Detta möjliggör för enkel tillgänglighetsanpassning och anslutning till ev. 

GCM-stråk. Hållplatserna hamnar också i ett läge närmre Voxtorp där hållplatser kommer att 

behöva dras in. Slänt/dike bakom Trafikverkets föreslagna lägen kräver dock mark inom ny 

föreslagen Park/planteringsmark (se bifogad bild). Önskvärt är att detaljplanen anpassas så att 

byggnation av dessa hållplatser blir möjlig. Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog i dessa 

frågor. 

 

Kommentarer 

- Utrymme finns för att kunna tillskapa cykelvägar inom park/naturmark. Kommunen ritar 

inte in några cykelvägar på plankartan, men visar ambitionen på cykelstråk och kopplingar i 

planbeskrivningen (illustration). Detta ger möjligheter för att senare kunna landa i 

gemensamma investeringar mellan kommun och Trafikverket och vägförening gällande 

kopplingar till längre cykelväg mellan Värnamo och Bor.  
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- Placeringen av hållplatsläge för lokal och regionalbussar kommer flyttas till Trafikverkets 

nya genomfart. Placeringen bestäms i anpassning till de cykel- och gångleder som går igenom 

området, området kring platsen breddas så att Trafikverket kan uppföra en bushållsplats med 

anslutande cykelvägar. Jönköpings länstrafik som trafikerar sträckan menar att framtida 

sträckning av linjetrafiken kommer gå från södra delen av Bor samhälle, genom det gamla 

samhället och vidare ut till nya väg 27 via industriområdet.  

 

 

Lantmäteriet 

 

- U-OMRÅDEN 

Det finns en befintlig ledningsrätt för VA-ledningar inom Bor 1:254 som i den nuvarande 

byggnadsplanen ligger inom prickat u-område. Det finns dock inget u-område utlagt i den 

aktuella sträckningen i det nya planförslaget. Utan u-område kan ledningsdragningen för 

allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort 

behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 

kompletteras med u-område. 

 

OMPRÖVNING AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Det nämns i planbeskrivningen att omprövning av Bor ga:3 kan bli aktuell. Även omprövning 

av Bor ga:1 borde kunna bli aktuell då den går över den allmänna vägen och kanske borde 

omnämnas. Det skulle även kunna förtydligas vem som ska bekosta omprövningarna. 

 

Kommentarer 

- Befintlig ledningsrätt kompletteras med ett u-område på ytorna inom kvartersmark.    

- Planbeskrivningen kompletteras med information om eventuell omprövning av Bor ga:3 och 

Bor ga:1 samt vem som kommer att bekosta dessa.  

 

Tekniska utskottet, Värnamo kommun  

Tekniska utskottet beslutar att inte ha några synpunkter på planförslaget förutsatt att VA, 

dagvattenhantering och massahantering inom området löses innan planen går ut på 

granskning. 

 

Kommentarer 

- Det finns i planförslaget god tillgång till mark planläggs som Natur. Därmed finns goda 

möjligheter att omhänderta massor inom planområdet och vidare utredning av masshantering i 

detaljplanen är inte nödvändig. Om massorna vid en exploatering behöver hanteras utanför 

plan kan det krävas tillstånd för deponi av massorna. VA- och dagvattenhantering kommer 

projekteras när området blir aktuellt att genomföra.  

 

E.ON Energidistribution 

 

- Yttrande över samråd av detaljplan för del av fastigheten BOR 1 :195 (anslutning till 

förbifart) i Bor tätort, Värnamo kommun. Dnr.: 18.2220.214 

 

E. ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

 

Inom området har E.ON flertalet markförlagda låg- och högspänningskablar, kabelskåp samt 

transformatorstation (BOR-855). Utanför området passerar en lågspänningsluftledning i 

planens nordvästra del, se bifogad karta. 
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Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 

 

För att markkablarna ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att alla kablarna som 

ligger inom kvartersmark i plankartan får ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. 

Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 

planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 

beteckningen u: "Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 

området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 

bibehållande av elektriska starkströmsanläggningar". 

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras. 

 

Gällande transformatorstationen, så måste den Enligt Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat 

innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 

samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 

transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. 

SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas 

av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

 

E.ON önskar att det i plankartan sätts ut ett E1-område - "Transformatorstation", kring 

nätstationen där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta område på 

6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och 

planbestämmelserna ska säkerställa att det 

minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel 

eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 

transformatorstationen med tungt fordon. 

 

Gällande lågspänningsledningen, så är denna kraftledning underkastad Elsäkerhetsverkets 

starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008: 1 samt 2010: 1. En luftledning för lågspänning får 

enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008: 1 vara framdragen över eller invid byggnad under 

förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak, 

(2,5 meter). Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet. Markhöjden får ej 

förändras under eller invid ovannämnd ledning. 

 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar 

av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

 

För övrigt har vi inget att erinra. 

 

Kommentarer 

- Plankartan revideras. Fristående transformatorstation säkras i plankartan med 

användningsbestämmelse E1 - Transformatorstation. Där säkerställs också möjlighet för 

service och byggrätt begränsas med sex meter byggnadsfritt område kring stationen. 

- Kommunen reglerar inte u-område om det inte anses vara den enda och mest optimala 

lösningen. Allmännyttiga ledningar ska i så stor utsträckning som möjligt förläggas på allmän 
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platsmark. Inom planområdet finns utrymme för detta på allmän platsmark GATA och 

eventuellt i NATUR.  

- Kostnader för flytt av befintliga ledningar regleras mellan de fastighetsägare som kräver flytt 

av ledningen och ledningshavaren. Detta skrivs in i planbeskrivningens genomförandekapitel.   

 

BEJÖ AB 

 

Då infarten idag är undermålig då vi varje år sett lastbilar och personbilar fastnat så fort det 

blivit halt. Dessutom är sikten dålig då man skall köra ut på väg 27.  

 

Därför ser vi att en förlängning av Tryckarevägen enl. bifogad kart skulle vara bättre ur 

säkerhetsynpunkt. 

 

Kommentarer 

- Befintlig infart från nuvarande väg 27 kommer även fortsättningsvis att fungera som infart 

till den del av industriområdet som blir lokaliserat söder om Trafikverkets nya infartsled. För 

delen norr om industriområdet tillskapas en ny infart från befintliga väg 27. På det sättet 

kommer industriområdet i sin helhet att bestå av två delområden, norra och södra, åtskilda av 

Trafikverkets infartsled. Trafiklösningen görs på detta sätt då Trafikverket bedömer att av- 

och påfarter till infartsleden från industriområdet inte är lämpligt.  

- För att förbättra befintlig infart till södra industriområdet har gatan närmast befintlig väg 27 

breddats för att ge möjligheter att skapa god sikt och mindre tvära svängar ut på gamla väg 

27. Breddningen av gatan möjliggör också att anslutningen mellan Kvadervägen till gamla 

väg 27 kan flackas ut för att minska risken att tung trafik har svårt att ta sig upp på vägen vid 

halt väglag.   

 

Bors Näringslivsförening 

 
Vi i Bors näringslivsförening vill börja med att säga att vi är positiva till att det kommer en 

förbifart till Bor och vi vill understryka vikten av att göra detta på ett för Bor så bra sätt som 

möjligt. 

 

Vår grundinställning är att vi nu har en bra möjlighet att synliggöra vårt stora industriområde 

med de möjligheter det kan erbjuda gamla och förhoppningsvis nya etableringar. Samtidigt är 

det angeläget att få till en bra och attraktiv infart/port till Bor. 

 

Våra synpunkter 

 

1. När Bor får en ny infart är det ett absolut krav att industriområdet får en direktanslutning 

till den nya infarten exempelvis via Tryckevägen. Anlägg en rondell enligt samma modell 

som kommunen gjort vid Bredasten, då får båda industriområdena bra tillfarter. Att som nu 

föreslå att behålla industriområdets anslutning ger många negativa effekter. 

- Längre anslutningsväg till RV 27 än idag Såsom det framgår av 

detaljplaneförslaget blir det en omväg om ca 500 meter och en stor höjdskillnad. 

Hela den positiva effekten av att få ett visuellt intryck av industriområdet 

försvinner med denna omväg. 

- Nuvarande industriområdesutfart som ansluts till den eventuella nya infarten 

till Bor sker i en lång högerkurva som kommer bli högst osäker siktmässigt 

(höjdskillnad och radie) 

 

2. I ert planförslag omfattas bara marken utmed själva infarten. Vår uppfattning är att hela 
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området mellan industriområdet och förbifarten ska säkerställas för att skapa en attraktiv bild 

av Bor. Detta kanske inte nödvändigtvis behöver ske i detaljplan men i förhandling mellan 

Trafikverket och kommunen. 

 

3. Förslaget på ny infart till Bor tar idag mark från befintligt industriområdet. Det innebär att 

den totala ytan exploaterbar mark minskar vilket vi anser är olyckligt och föranleder oss att 

framföra synpunkten att Värnamo kommun omgående behöver start upp detaljplanprocess för 

utökning av industriområdet. 

 

Kommentarer 

- Kommunen bedömer att det allmänna intresset för en trygg, säker och effektiv infart till 

Bors samhälle överväger intresset att skapa en genare av/påfart direkt till industriområdet. 

Kommunen kommer alltså inte planlägga för en direkt anslutning till genomfarten från de två 

ytorna industrimark som hamnar på var sin sida om genomfarten. 

- Befintlig infart till området från gamla väg 27 förbättras genom att Kvadervägen breddas. 

Genom att bredda området för gata skapas rum för att skapa en platå med bättre sikt ut på 

nuvarande väg 27. När gatan breddas kan också gatans lutning ändras och 

ojämnheter/svackan tas bort för att förbättra möjligheten för tunga lastbilar att ta sig ut på 

nuvarande väg 27 lugnt och kontrollerat.  

- Detaljplanegränsen följer de fastighetsgränser som finns på befintliga industrifastigheter. 

Kommunen planlägger inte marken mellan Trafikverkets tänkta förbifart och industriområdet 

plangräns. De ytor som behövs för att kunna genomföra vägplanen hamnar under enskilt 

huvudmannaskap med Trafikverket som huvudman.  

- En del mark tas i anspråk för infarten. För att kompensera detta har ett område av det som 

tidigare varit planlagt som natur tagits i anspråk till fördel för kvartersmark med 

industriändamål. Trots detta minskar kvartersmarkens totalarea med strax under 2 hektar. 

Med samrådsförslagets utformning beräknas då finnas tillgängligt cirka 15 hektar 

kvartersmark med industriändamål för framtida utveckling inom hela detaljplaneområdet.    
 

ÖVRIGT  

- Tekniska förvaltningen planerar för genomförandet av en överföringsledning mellan 

Värnamo och Bor. Dragningen av denna påverkas av ytorna med allmän platsmark 

natur i detaljplanen. När området med hög kulle grävs om och sänks för att bli ny 

kvartersmark (industri) kan ledningen sänkas och då industrimarken utökas något. 

Planbeskrivningen kompletteras med information kring detta och plankartan ritas om i 

aktuell del.  

 

- Tekniska förvaltningen har utrett förutsättningarna för vatten och avlopp samt 

dagvatten. Användningsområden för NATUR utökas något längs med befintlig väg 27 

för att ge utrymme för öppna diken, ledningar och dammar.  

 

- Infart till norra delen av industriområdet flyttas västerut längs med befintlig väg 27. 

Detta görs för att förbättra möjligheterna för en god tomtindelning och framtida 

gatusektion på kvartersmark.  

 

- Gatan (Kvadervägen) breddas något vid en sektion för att möjliggöra att diken och 

ledningar kan placeras längs med gatan samt för att möjliggöra in—och utfart över 

dessa.  
 

SAMMANSTÄLLNING AV ÄNDRINGAR I  PLANFÖRSLAG  

Planbeskrivningen revideras med:  



Granskningshandling 

Detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 
(Anslutning till förbifart) i Bor tätort 

8 (8) Samrådsredogörelse 

 

- Beskrivning av konsekvenser för fladdermöss.  

- Beskrivning av omprövning av gemensamhetsanläggningar. 

- Beskrivning av förorenad mark.  

- Bedömning kring risken för olyckor från farligt gods på nya rv 27. 

- Beskrivning av nytt läge för överföringsledning.  

 

Plankartan revideras med: 

- Industrimarken utökas något där kullen beräknas tas bort.  

- Yta för att säkerställa transformatorstation. 

- Mindre justeringar av ytan för GATA görs för att slänter och bussplatser ska rymmas.  
- Anslutning till norra området flyttas Västerut.  
- Gatuområdet breddas vid ett stycke.  

 

Mars 2022 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 


