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PLANBESKRIVNING
-

 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-

vikelsen.

Inledning

Bakgrund

åstadkomma ny bostadsbebyggelse i form av villor och radhus. Fastigheterna är idag privat bostads-
mark och består av Edsgatans gård med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och tillhörande 
trädgård. Området är till största del oplanlagd idag.  

Planens syfte
-

tar även till att ge lämpliga skyddsbestämmelser för att säkerställa kulturvärden inom planområdet.

Huvuddrag

två våningar. Markanvändningen är till största del bostadsmark, och en stor del av den marken får 

byggnader, stenmurar, stentrappa och värdefulla träd. En allmän kommunal gångväg föreslås genom 

Planhandlingar

• Plankarta
• Planbeskrivning
• Samrådsredogörelse

Utredningar

• 
• 
• 
• 



5

Plandata
Planområdet är beläget inom stadsutvecklingsområdet Stockfallet nordost, norr om Karlstads tätort 

-

-
-

tägd. Området närmast Edsgatevägen och Klarälvsbanan i söder är kommunal mark. I västra delen 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan där aktuellt planområde ingår i det som 

anses förenlig med den.

Kulturmiljöprogram
-

Gällande detaljplan

-

Planområdet, rödmarkerat, i förhållande till 
gällande detaljplan, Stockfallet nordost.

Planområdet är idag till största del privatägd, det 
rosa området, och en del är kommunal mark, det blå. 

Edsgatan 
2:34

Stockfallet 1:1

Edsgatan 2:32
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Beslut om planläggning

angränsande fastigheter om det visar sig nödvändigt eller fördelaktigt av annat skäl. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
-

vilket behandlas under rubriken Konsekvenser, i denna planbeskrivning. 

• Naturvärden
• 
• 

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Klarälvsbanan är riksintresse för friluftsliv och passerar öster om planområdet. En del av Klarälv-

riksintresset då det fortsatt kommer att ha sin nuvarande användning. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.

Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet och som särskilt skäl för upphävande hänvisas 

landskapsrummet här. Upplevelsen längs med Klarälvsbanan för allmänheten blir påverkad då det 
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Illustrationsplan över bostäderna

precis norr om planområdet och detta kan ses som en förlängning av den strukturen. Bedömningen 
är att placeringen av byggnaderna inte har någon avhållande effekt för allmänheten. Inom strand-
skyddat område planläggs dessutom för en allmän gc-väg, på det som idag är privat bostadsmark, 
vilket också ger bättre tillgänglighet till området för allmänheten än idag. Kommunens bedömning 
är att strandskyddets intressen inte bedöms väga tyngre än intresset att bygga bostäder här. 

påverka biotopskyddet. 

Förutsättningar och planförslag

Markanvändning

Planförslag
Planområdet får till största del markanvändningen bostäder (B)
tidigare gamla Filipstadsvägen gick, föreslås marken planläggas delvis som gatumark i norr (GATA) 

(GC-VÄG) för att 

om tillfällig användning, bostäder ([B]) vilket innebär att användning av marken fortsatt är bostads-

-
väg, Klarälvsbanan, planläggs också som gång- och cykelväg (GC-VÄG) och infart där som gatu-
mark (GATA). En mindre remsa i söder planläggs som bostadsmark i syfte att användas som infart 

(NATUR). 
All allmän plats föreslås ha kommunalt huvudmannaskap.

ÖVERSIKT  - SITUATIONSPLAN
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INSPIRATIONSBILDER - 

GÅRDSBILDNING I NY KONTEXT MAP RADHUS

Bebyggelse
-

våningar. Söder om planområdet ligger den lada som tidigare hörde till Edsgatans gård och som nu 

Planförslag ny bebyggelse
Inom planområdet föreslås två olika typer av ny bebyggelse, radhus i norr och söder och friliggande 
villor i slänten i öster. 

Radhus i norr
(e

1
) vilket 

-
-

melse (f
1
) som reglerar att huvudbyggnaderna ska utformas med sadeltak och att fasaden ska vara 

Radhus i söder

-
stämmelse att ny bebyggelse ska utformas med sadeltak och att fasaden ska vara stående träpanel 
(f

1
) (f

3
) att ny bygg-

Inspirationsbilder för de föreslagna radhusen med träfasader och sadeltak. Bilder: Semrén och Månsson.
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nad ska utformas som radhus med sadeltak täckt med lertegel, falsad plåt eller shingel i tegelröd 
eller mörkgrå ton. Fasaden ska vara stående träpanel målad med faluröd slamfärg. Detta för att en 
eventuellt ny byggnad, som får ersätta vagnslidret ska påminna om de äldre ekonomibyggnaderna, 
likt de övriga före detta ekonomibyggnader som ersatts eller byggts om till bostäder i närheten. 

och mangårdsbyggnaden, att sammanhanget mellan bostadshus och halvt kringbyggd gård med 

förses med komplementbyggnader såsom garage, förråd etc. 

Friliggande villor i öster

en (d) för att styra att det inte blir för små och 

(e
2
) 

(e
3
). Detta är inklusive komplementbygg-

vara grå, svarta eller sedumtak (f
2
). Detta för att anpassa bebyggelsens färger till vegetationen och 

kontrastera till den vita mangårdsbyggnaden. Byggnadernas tak får förses med solceller.  

För att de nya enbostadshusen i slänten inte ska skymma mangårdsbyggnaden och att det fortsatt 

-
 

vegetation och terräng. 

Inspirationsbilder för de föreslagna friliggande villorna. Bilder: Semrén och Månsson.

INSPIRATIONSBILDER - MATERIAL, VOLYM OCH DETALJER
OMHÄNDERTAGANDE AV NIVÅER

ANSLUTNING TILL MARKNIVÅER



10

SEKTION A-A  
Å Ä Ö Å Ä

Huvudfastigheten

kvm byggnadsarea (e
4
)

byggnadsarea. Ny byggnad ska gestaltningsmässigt underordna sig mangårdsbyggnaden (f
4
).

(r) som anses ha 
höga kulturhistoriska värden. 

SEKTION B-B
VIA MANGÅRDSHUS NER MOT VILLA TYP II I BACKE NER MOT G:A BANVALLEN (CYKELVÄG)

Kartan visar var sektionerna är 
tagna från.
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(k
1
)

ska bibehållas. 
• Fasader ska vara av stående locklistpanel
• Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning.
• 

svart eller mörkgrå falsad plåt i skiv- eller bandtäckning.
• 
• 

harmonisera med huvudbyggnaden (k
2
).

(k
3
) -

• 
• Knutlåtdor, vindskivor och takfot ska bibehållas till sin utformning.
• 
• 
• 
• 

Markens utformning

högst och sedan sluttar det ner mot vattnet i öst.

Planförslag

ledningar och stenkista. Utfyllnad medges därför inte för att plana ut trädgårdsmark. Planbestäm-

tar upp nivåskillnader i området. 

Förutom att spara terrängen är det vik-
tigt att inte hårdgöra för mycket mark. 
Detta för att säkerställa att mycket grönska 
bevaras i området. Det är viktigt både för 

inom byggrätt där radhus föreslås och till 

parkkaraktären ska bevaras på huvudfastig-
heten (q

1
) kan den inte hårdgöras utan den 

bestämmelsen förutsätter att det är stora 
gröna ytor med träd kvar.
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Utanför planområdet, österut, avskilt av Edsgatevägen ligger också ett skogsområde som Skogssty-
relsen bedömt som nyckelbiotop och omfattas av biotopskydd. Det är en strand- eller svämskog.  

-

inom, och i direkt anslutning till planområdet. Den innefattar också en inventering av skyddsvärda 
träd och värden knutna till dem. 

-

-
-

fades inga skyddade arter. Almarna, bakom mangårdsbyggnaden ingick inte i denna inventering, 

Förekomsten av ädellövträd i olika successionsstadier ger förutsättningar för bland annat de hack-
spettar som tidigare noterats i närområdet. De olika arterna av hackspettar är knutna till olika typer 

-

Eftersom naturvärdena i området är kopplat till de stora träden, framförallt ädellöven och sten-

bebyggelse så att många av dessa element har kunnat skyddats med planbestämmelser. 

Naturmarken vidare söderut, inom kommunens mark, utgörs av ädellövskog med framförallt lind 
-

den är medelålders till unga med några få undantag med äldre lind och lärk. Död ved förekommer 

en större hålighet.

Naturmiljö

ner mot Klarälvsbanan, vilket är en gammal banvall som byggts om till cykelväg, samt Edsgatevä-

Naturvärden
Del av planområdet omfattas av naturvärde klass III enligt kommunens naturvårds- och friluftlivs-

Ett antal rödlistade 
också inrapporterade till artportalen vilket utgörs till största del av fåglar. Av de rödlistade arterna är 

-
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Naturvärden inom inventeringsområdet. Trädens placering 

Fladdermöss

 i lövslänten österut och 
inom biotopskyddet på andra sidan Edsgatevägen, 
mot Alsterns strand. Av de påträffade arterna är 

biotopskyddet öster om Edsgatevägen. En större 

de kan ha en boplats inom eller utanför planområ-
det. 

-
dermöss som plats för att vila och äta byten, men 
sannolikt inte som yngelplats. Slutsatsen dras 
efter fyndet av små mängder spillning och en stor 

gavel, samt avsaknad av ansamlingar av spillning på 
golvet i byggnaden i övrigt.

Planförslag 

utpekats som värdefulla enligt den naturinventering 

(n
1
). 

-
planen med en planbestämmelse, men de ligger inom prickad mark, som inte får bebeyggas, så de kan 
bevaras om framtida fastighetsägare vill det. 

De stora träden har tillsammans med den tillhörande trädgården till mangårdsbyggnaden samt de sten-

bibehållas och marknivåerna inte får ändras. Stenmurar och stentrappa 
ska bevaras (q

1
, q

2
). 
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Kulturmiljö

-
byggnaden tre ekonomibyggnader vid ett kringbyggt gårdstun i sydost. 

-

-
planens utformning från en centralt placerad uppfart med rundel, till dagens två diagonala uppfar-

grindstugorna till sin nuvarande placering vid 
den norra infarten.

Nedanför slänten öster om gården anlades 

men rälsen är idag ersatt med en asfalterad 

planområdet. I trädgården framför mangårds-
byggnaden samt norr och söder om gården 
löper gamla Filipstadsvägen vars sträckning är 

Edsgatevägen anlades vid NKlJ-banan östra 
sida. Dock har genomfarten förbi Edsgatans 
gård stängts av för allmänheten när fastighe-

då av med en stenmur.

Kring ett gårdstun sydväst om mangårds-

stil som ska påminna om de äldre eko-
nomibyggnaderna.

-

idag till vänster.           
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Tidigare kunskapsunderlag

-

-

I Värmlands museums utredning pekas området kring Edsgatans gård ut som en värdefull kultur-

som kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kulturhistoriskt värde

-

rivits och ersatts med ett nytt radhus, ladugården har byggts om till bostäder och gårdstunet mellan 
ekonomibyggnaderna har asfalterats för parkeringsändamål, vilket påverkat den samlade upplevel-

De kulturhistoriskt värdebärande elementen inom området utgörs idag av mangårdsbyggnaden och 

vägsträckning samt det kringbyggda gårdstunet med bevarade ekonomibyggnader i form av ladu-
gård, magasin och vagnslider. Den visuella kopplingen mellan mangårdsbyggnaden och ekonomi-

utanför planområdets östra gräns har ett kulturhistoriskt värde.
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Byggnadernas Karaktärsdrag 

Mangårdsbyggnaden uppvisar delvis karaktären av en sparsmakad mangårdsbyggnad från 
-
-

dan och balkongens utformning har ändrats, en ny tillbyggnad har tillkommit vid södra gaveln, 
skiffertaket har ersatts med betongpannor och de murade skorstenarna är numer putsade.

De viktigaste karaktärsdragen är:
• Byggnadens form och volym.
• Fasader klädda med locklistpanel.
• 

rutiga fönster med korspost i övre plan.
• 
• 
• 

omfattningar.
 

Magasinet 
senare år ersatts med tvåkupigt betongtegel. Fönstren är också sekundära, vitmålade och utformade 

genomförda ändringar, fortfarande ett högt byggnadshistoriskt värde och är en viktig beståndsdel i 
gårdsbildningens kulturhistoriska värde som helhet. Värdet bärs bl.a. upp av stommens höga ålder 
och byggnadens bevarade form, volym och placering.

De viktigaste karaktärsdragen är:
• 

sadeltak.
• Synlig timmerstomme utan fasadbeklädnad, bort-

sett från knutlådor och fönsteromfattningar.
• 
• Enkla trädörrar målade i svart respektive rött

idag.

Magasinet
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Vagnslidret uppvisar en delvis förvanskad karak-
tär men har som äldre, autentisk ekonomibyggnad 

tegeltaket ersatts med trapetskorrugerad plåt, 
fyra portar i västra fasaden satts igen och norra 
gavelns vällingklocka avlägsnats.

De viktigaste karaktärsdragen är:
• 
• Fasader av stående lockpanel, målad med röd 

slamfärg.
• 

dens ursprungliga funktion.
•  

Planförslag

(r, 
k

1
, k

2
, k

3
)

skyddsbestämmelser på de större träden (n
1
) och del av den tillhörande trädgården till mangårds-

byggnaden, stentrappa och stenmurarna (q
1
, q

2
, q

3
). Eftersom tillfart kan behöva ske där stenmur 

-
(q

3
). 

prickmark, där inga byggnader får uppföras, mellan byggrätterna för enbostadshus i slänten i öster 
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från området. I samband med planläggning för ny bostadsbyggnation vid Steffensminne ses buss-
-

Klarälvsbanan ligger i direkt anslutning till planområdet i öster och den är bra sammankopplad med 

inom norra Stockfallet. 

Planförslag
Den gamla Filipstadsvägen, som tidigare var allmänt tillgänglig men idag är avstängd med en 
stenmur föreslås planläggas som allmän gc-väg och öppnas upp igen vilket bidrar till en genväg för 
närboende på bägge sidor om Edsgatans gård, det blir också en del av ett rekreationsstråk vidare 
söderut genom naturmark mot Stockfallet.

-
området har infart från Morgonvägen i norr. 

Planförslag 

Morgonvägen. De övriga bostäderna inom planområdet föreslås ha sin tillfart från Edsgatevägen i 

att ligga kvar i samma läge men behöver sänkas något en kortare sträcka där gatan korsar gc-vägen. 

Parkering

Morgonvägen

Edsgatevägen
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Skola och förskola

-
det.

Geotekniska (och hydrologiska) förhållanden

markuppfyllnader bedöms föreligga. Den planerade gatan öster om villorna i slänten kan anläggas 
utan geotekniska förstärkningsåtgärder. 

-
platta, med kantförstyvning under bärande väggar, alternativt på grundsulor, på packad fyllning på 
mark. 

Omhändertagande av dagvatten

-

marken vara lämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Markradon
Nya byggnader ska, 

för grundläggning eller motfyllning av nya byggnader. Fyllning som tillförs området utifrån för 

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Planförslag 

-
husen i söder kan istället få en gemensam förbindelsepunkt i markreservatgräns för att underlätta 

mark, u-

Dagvatten

Planförslag 
Verksamhetsområde för dagvatten utökas för att innefatta föreslagna radhusen i sydväst. Dagvatten-
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Dräneringsvatten

-
för fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med 

komma att stå dämd måste dräneringsvatten pumpas. 

Avfall

-
ning till Vårbruksvägen inom Edsgatan där ny station kan uppföras. 

Idag åker renhållningen in från Morgonvägen och upp till mangårdsbyggnaden där den vänder. 
Förslag är att renhållningen fortsatt når mangårdsbyggnaden men även radhusen i norr och de två 
nordligaste villorna i norr från Morgonvägen. De sydligaste villorna och radhusen föreslås nås via 

gemensam plats där den kan hämtas.

Energi

viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt att 
underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, pla-
cering och skuggning. Solceller kan även anordnas på eventuella garagetak då de har bra lägen mot 

Värme

Störningar, hälsa och säkerhet

-

Vattenkvalitet - MKN vatten

-
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 ekologiska status bedöms att påverkas framförallt av kvicksilver, kväve och fosfor som upp 

 samband med regnvatten, via luft som kommer från europiska vägar och vägvatten.

Alsterns kemiska- och ekologiska status bedöms att påverkas framförallt av kvicksilver, kväve och 
-

mark i samband med regnvatten, via luft som kommer från europiska vägar och vägvatten.

konsekvenser av betydelse för vattenkvaliteten det så kallade MKN vatten. Det som kan påverka 
recipientens kemiska- och ekologiska status är inkommande dagvatten från avrinningsområdet som 
eventuellt innehåller kvicksilver, fosfor, kväve osv.

-

vatten- och avloppsnätet. 

q
1
 och 



22

GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen

grundkarta, nybyggnadskarta
Fastighetsbildning och andra fastighetsrättsliga 
åtgärder

-
ningen Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 

och dagvatten. Anläggande av allmän gatumark 
och va-anläggning

markförorening och sanering.

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och

huvudsakliga innehåll framgår under styckena Fastighetsrättsliga åtgärder, Ekonomiska frågor samt 

 
Genomförandetid 

Under genomför-

ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att 
-

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna gc-vägar, gator och naturmark inom planområdet.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

 
Kommunen ansöker om erforderliga lantmäteriförrättningar. Förrättningskostnaderna för dessa 
åtgärder bekostas av fastighetsägaren och kommunen.

initierar och bekostar detta. 
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Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut

kommunal gata där, kommer gemensamhetsanläggningen att upphöra. Det krävs en lantmäteriför-
rättning för att gemensamhetsanläggningen ska upphöra.

För att säkerställa tillfart för fyra villafastigheter behöver en samfälld fastighet bildas där de fyra 
fastigheterna är delägare och där en gemensamhetsanläggning för tillfart kan bildas. Detta ska vara 
en mindre grusad gata. Innan samfälligheten bildas ska frågan vara utredd om den även ska inklu-
dera gemensamma vatten- och spillvattenledningar till kommunal ledning i söder.  

Ekonomiska frågor
Kostnader

-
nan och anläggande av grusväg på kommunens mark och nödvändiga utredningar bekostas av-
fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovi-
sas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 

Tekniska åtgärder
VSD- ledningar

anslutning till dessa ledningar. En ytavledningspunkt ska anges från kommunen per fastighet, dit 

det av fastighetsägaren.

Parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten.

Markföroreningar

inom planområdet. Detta enligt 

-

-
-

-
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bekosta markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.

Ombyggnation av infarten från Edsgatevägen behöver göras innan bostäder som ska ha infart från 
den färdigställs. 

Skyddade träd och stenmurar
n

1
 och q ska inte ska-

Rivning av vagnslidret

Avskärmning
-

Invasiv art - Jättebalsamin

köras bort till deponi. 

-
ningen om invasiva främmande arter. Det betyder att den inte omfattas av kraven i förordningen 

hanteras enligt ovanstående för att minimera spridning.   

Grindstugor
-
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser

Miljökvalitetsnormer

kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 

-

Naturvärden

-
förande. Den ändrade dragningen av infartsgatan från Edsgatevägen innebär att några träd som är 

då den bedöms som värdefull.

-

mindre hackspett i biotopskyddsområdena norr och sydöst om Edsgatans gård.

I det fall både mindre hackspett och gröngöling förekommer inom aktuellt planområde så kan 

samt gröngöling bedöms inte påverkas på ett påtagligt sätt. Planförslaget bedöms inte heller leda till 
en dramatisk eller avgörande negativ förändring för de lokala spillkråkorna som för sin häckning är 
beroende av grova träd och dessa kommer fortsatt att sparas inom planområdet. De kan även häcka 

omgivningarna. För fågelarten spillkråka så utgör slänten inom planområdet en mycket liten del av 
normal revirstorlek. 

om detta ytterligare en biotopskyddad bäckravin där målet är en lövdominerad blandskog med stort 
inslag av biologiskt gamla träd och med förekomst av ädellöv. Vid Steffensminne har både natur-
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resulterat i att den naturmark som bedömts ha högsta naturvärden och är lövskog fortsatt kommer 

planeras fortsatt skogsområden med inslag av löv vara kvar. 

Fladdermöss
-

av lövskogen i öster kommer att medföra minskad födotillgång och potentiell förlust av lämpliga 

kan minska risken för negativ påverkan, genom att lämpliga koloniplatser bevaras. I den naturinven-

koloniplatser kan i viss mån kompensera förluster av naturliga koloniplatser, men kompenserar inte 
för förlusten av födosökshabitat. 

-

Sociala konsekvenser
Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående bostadsbyggnation 

-

av trygghet i området. Ytterligare bostäder intill Klarälvsbanan kan göra att den sträckan upplevs 

Ett genomförande av planen innebär att behovet av platser inom förskolan kan öka, då det kan för-

-
-

het till både lek och rekreation. Ett gångstråk genom det skogsområdet leder vidare till den yta som 
är planlagd som bl.a. förskola. Det är i nuläget inte säkert att den tomten kommer att planläggas 

-

att korsa Klarälvsbanan vid infarten från Edsgatevägen. För att förbättra sikten, få till en mindre 

planområdet och det kommer att bli gatuslänter inom naturmarken söder om gatan vilket påverkar 
intilliggande träd och vegetation men som också leder till förbättrade förhållanden på den delen av 
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Ekonomiska konsekvenser 
-

kvenser för kommunens ekonomi. Det är samhällsekonomiskt fördelaktigt att bygga där det, som 
-

också utgifter för kommunen i form av en investerings- och löpande driftskostnad kopplad till den 
kommunala gångväg som föreslås genom planområdet och som idag är privatägd.

Kulturmiljökonsekvenser
-

förvanskas hur som helst.

Vagnslidret däremot ges inget rivningsförbud vilket innebär att den byggnaden kan rivas och ersät-
tas med ett bostadshus, likt den tidigare ekonomibyggnaden som fanns mittemot denna förr, men 

sammanhanget mellan ekonomibyggnaderna och mangårdsbyggnaden. 

Den norra delen är redan planlagd för bostäder och denna planändring innebär inga förändringar 

kring Edsgatans gård. De bryter av sammanhanget mellan Edsgatans gård, gamla Filipstadsvägen, 

-
nerar idag och med förslaget blir mindre. Samtidigt är gården idag privat och stängd för allmänheten 
och en konsekvens av planförslaget är att den gamla riksvägen - gamla Filipstadsvägen kan återska-
pas och inte längre vara på privat mark, vilket innebär att allmänheten kan komma närmare gården 

Förändring av gällande detaljplan

inom planområdet. Det blir en större byggrätt inom bostadsmarken i norr, då det i gällande plan 

med mark som inte får bebyggas. I söder föreslås en mindre del som idag är planlagd som kommu-
nal gc-väg planläggas som kommunal gata istället. 
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