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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Fastigheten Barken 4 omfattas av detaljplaner som mist sin aktualitet. 
Planernas användningsområden (industri och garage) överensstämmer 
inte med nuvarande och planerade verksamheter inom fastigheten. Tids-
begränsade bygglov finns för nuvarande markanvändning t.o.m. 2012. 
För att kunna fortsätta bedriva och utveckla nuvarande och planerade 
verksamheter inom fastigheten behöver en ny detaljplan upprättas. 

Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning för 
Barken 4 till kontor, idrott och småindustri. Planen syftar också till att 
öka tillåten totalhöjd för byggnaden till +17,5 respektive +12,7 meter. 
Nuvarande totalhöjd på befintlig byggnad är ca +12,4 meter. Vidare 
får verksamheterna inte vara störande för omgivningen. 

För att tillgodose parkeringsbehovet för verksamheterna medger plan-
förslaget att en mindre del av parkmarken (allmän plats) inom den 
angränsande fastigheten Stadskärnan 1:142 planläggs för parkerings-
ändamål (kvartersmark). 

PLANDATA 

Lägesbestämning och avgränsning 

Planområdet ligger vid Junogatan, i sydvästra delen av centrala Udde-
valla. Planen omfattar fastigheten Barken 4 samt del av fastigheterna 
Barken 6 och Stadskärnan 1:142. Planområdet gränsar i öster till Walkes-
borgsparkens bollplan, i norr till industrifastigheten Barken 3 och den 
kommunägda parkeringen med infart från Tjärhovsgatan. I väster 
gränsar planområdet till Junogatan och i söder till fastigheten Barken 6. 

Översiktskarta över centrala 
Uddevalla med planområdet 
inringat. 
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Areal  

Planområdets areal är 8832 kvm, varav fastigheten Barken 4 utgör 
6767 kvm. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Barken 4 ägs av Barken No 4 i Uddevalla Kommandit-
bolag och Stadskärnan 1:142 ägs av Uddevalla kommun. För full-
ständig redovisning av fastighetsägoförhållandena, rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar inom och intill planområdet, se tillhörande 
fastighetsförteckning. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan 
komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planför-
slagets genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Orienteringskarta över verksamheter och bebyggelse i planområdets närhet. Planområdet markerat 
med svart streckad linje.



3 (13) 

Detaljplan för BARKEN 4 m.fl, Uddevalla kommun                                                                        Antagandehandling 2010-02-02 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Uddevalla kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2002 
som främst behandlar bebyggelseutvecklingen på landsbygden och i 
de mindre orterna. För Uddevalla finns en fördjupning av kommunens 
översiktsplan, Staden Uddevalla, antagen av kommunfullmäktige 
1996-10-08. I fördjupningen ingår planområdet i befintlig stadsbe-
byggelse för bostäder, icke störande verksamheter, service, handel, 
närlekplatser mm. 

Detaljplaner 

Planområdet är i sin helhet detaljplanelagt och berörs av fyra planer. 
Planernas genomförandetider har gått ut. 

För Barken 4 gäller två detaljplaner, DP nr 143 från 1959 (Kontorshuset 
och Mellandelen) respektive DP nr 207 från 1968 (Bowlinghallen). DP 
nr 143 anger ändamålet industri och högsta byggnadshöjd anges till 9 
meter men högre höjd kan medges. Högst 3/5 av respektive fastighet 
får bebyggas. Junogatan ligger även inom denna plan. Dp nr 207 anger 
ändamålet garage och en högsta byggnadshöjd på 5 meter. 

Södra delen av planområdet ligger inom DP nr 1012 från 1989. Planen 
anger ändamålet industri. Östra delen av planområdet, parkeringsytan, 
omfattas av DP 55 från 1946. Planen anger ändamålet allmän plats, 
park. 

Översikt över gällande 
planer med plangränser. 
Planområdet markerat med 
vit streckad linje. 
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Planprogram 

Planprogram har inte upprättats inför detaljplanearbetet. 

Behovsbedömning 

Allmänt 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om planens genom-
förande kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om 
planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas. Konsekvenserna av planens genomförande framgår av 
denna planbeskrivning. Innan kommunen tar ställning till om planen 
kan medföra betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle 
att yttra sig. 

Sammanfattning 
Planförslaget stämmer med intentionerna i kommunens översikts-
planer och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra överskridande av 
gällande miljökvalitetsnormer eller motverka nationella miljömål. 

Ställningstagande 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2009-10-15 § 277 fattat beslut 
om att planens genomförande inte bedöms medföra betydande miljö-
påverkan. Något behov av att upprätta en särskild miljökonsekvens-
beskrivning finns därför inte. 

Samråd 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2009-04-16 svarat att de delar 
kommunens bedömning att aktuell plan inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunala beslut i övrigt 

Fastighetsägaren till Barken 4 har 2006 ansökt om plantillstånd i syfte 
att få möjlighet till en mer varierad markanvändning, som bättre 
överensstämmer med nuvarande och framtida verksamheter inom 
fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2006-08-17 § 236, 
beslutat att vara beredd att pröva detaljplan. 

Efter att beslut om plantillstånd meddelats förstördes del av byggnad-
en genom brand år 2006. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2008-
10-16 § 335 fattat beslut om bygglov för återuppbyggnad av den ned-
brunna byggnadsdelen och medgett högre byggnadshöjd än vad 
gällande detaljplan föreskriver. Nämnden har samtidigt meddelat att 
frågan om ändrat användningssätt, t.ex. till publika lokaler ska prövas 
genom planläggning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2009-04-16 § 110 fattat beslut 
om att sända upprättat planförslaget på samråd. Samråd genomfördes 
under våren 2009 och nämnden har 2009-10-15 § 277 fattat beslut om 
att detaljplanen kan ställas ut för granskning. Efter detta har planområdet 
utvidgats till att även omfatta del av fastigheten Stadskärnan 1:142 i 
syfte att iordningställa en parkeringsyta för verksamheterna inom 
Barken 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2010-01-21 § 19 
fattat beslut om att den utökade detaljplanen ställs ut för granskning 
enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 

Kontorshuset utmed Junogatan. 

Flerbostadshusen och Walkes-
borgsparken med bollplanen, 
öster om planområdet. 

Mellandelen som ska återupp-
byggas efter branden. Foto från 
norr. 

Bowlinghallen med boule- och 
verkstadslokaler i botten-
våningen. Foto från norr. 

Bowlinghallen med entrén från 
parkeringen i söder. 
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Planförfarande 

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland 
annat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och 
ställas ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Bebyggelse och verksamheter 

Planområdet ligger utmed Junogatan, inom ett område som i huvudsak 
används för verksamheter av olika slag; främst industri, lager och 
kontor. Närmast norr om planområdet ligger Svegea Maskiner och 
Vuxenskolan, närmast söder om ligger Arbetsförmedlingen i trycke-
riets gamla lokaler. Väster om Junogatan ligger bland annat Kultur-
vårdscentrum och Mattssonföretagen. Drygt 100 meter norr om plan-
området ligger villabebyggelsen i Walkesborg och ca 60 meter öster 
om planområdet ligger en grupp med flerbostadshus. Walkesborgs-
parken med bollplan och lekplats avgränsar bostadsområdet från plan-
området och industrifastigheterna utmed Junogatan. Se även översikts-
karta på sid 2. 

Större delen av fastigheten Barken 4 är bebyggd med en långsmal 
byggnad i souterräng. Byggnaden utgörs av tre delar med olika volym 
och byggnadshöjd. Utmed Junogatan ligger Kontorshuset i tre våningar. 
I öster närmast Walkesborgsparken ligger den så kallade Bowling-
hallen och däremellan Mellandelen. Mellandelens övervåning förstör-
des i en brand år 2006 men är under återuppbyggnad. I samband med 
återuppbyggnaden görs även in- och utvändiga ombyggnadsarbeten. 
Före branden hade hela byggnaden en totalhöjd på ca +12,4 meter. 

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk med tegel- och plåtfasader. 
Mot norr och väster löper långa fönsterband men mot bostadsbebygg-
elsen och parken i öster är fasaden helt sluten. Byggnaden (ursprung-
ligen två, men med tiden sammanbyggda till en) uppfördes för konfek-
tions- och elektronikindustrin men idag bedrivs andra verksamheter i 
lokalerna; bowling och boule, verkstadsindustri, lager, kontorsverk-
samhet och viss utbildning. För att kunna fortsätta bedriva och utveckla 
nuvarande och planerade verksamheter inom fastigheten behöver 
detaljplanen ändras. 
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Illustration över byggnadshöjder enligt 
gällande plan, befintlig byggnadshöjd 
(innan branden) och aktuellt förslag till 
detaljplan. Vy från söder. Underliggande 
ritningar CI. Mattsson AB. 
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Planförslaget 
Förslaget innebär att tillåtet användningsområde för fastigheten 
Barken 4 utvidgas till att omfatta Kontor, Idrott och Småindustri. 
Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen. Planbestäm-
melsen K, Kontor, vuxenutbildning/yrkesutbildning är avsedd att 
möjliggöra kontors-, konferens- och kurslokaler. Utbildningsmöjlig-
heten avser utbildning som inte har krav på utemiljö, skolgård eller 
motsvarande. Planbestämmelsen Y, Idrott är avsedd att möjliggöra 
bowling, boule, skateboard, gym, handboll o.d. samt tillhörande ut-
rymmen. Planbestämmelsen J1, Småindustri, är avsedd att möjliggöra 
tillverkning av elektronikkomponenter, produktion, lagring och hante-
ring av varor samt tillhörande personalutrymmen.  

Högsta tillåtna totalhöjd ökas som en anpassning till befintliga bygg-
nadshöjder för Kontorshuset och Bowlinghallen samt till föreslagen 
utformning för återuppbyggnaden av Mellandelen. Högsta tillåtna 
totalhöjd anges till +12,7 meter för Kontorshuset och östra delen av 
Bowlinghallen, samt till +17,5 meter för Mellandelen och västra delen 
av Bowlinghallen. Avsikten är att byggnaden ska ha en fortsatt indel-
ning i tre volymer. Utrymme ges för ändrade takkonstruktioner samt 
en eventuell påbyggnad på västra delen av bowlinghallen. Totalhöjden 
räknas från grundkartans nollnivå. Utöver angiven högsta tillåtna 
totalhöjd får mindre ventilationsutrymmen, hisstoppar o.d. uppföras. 

Byggrätten begränsas i norr så att tillfart och parkering kan anordnas 
till fastighetens inre delar. Den mark som inte får bebyggas punkt-
prickas på plankartan. Byggrätt ges för mindre tillbyggnader såsom 
entréutrymmen och trapphus. 

Tillgänglighet 

För rörelsehindrade är tillgängligheten till planområdet och till bygg-
naderna god. Samtliga entréer till verksamheterna kan nås med bil. 
Alla våningsplan är tillgängliga med hiss. 

Mark  

Merparten av marken inom planområdet är bebyggd eller ianspråk-
tagen för trafik och parkering. En mindre del ligger på fastigheten 
Stadskärnan 1:142 och utgörs av obebyggd parkmark som bland annat 
nyttjats för reservparkering. 

Illustration över återuppbygg-
naden av Mellandelen. Vy från 
Junogatan. CI.Mattson AB 
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Marken inom planområdet ligger på två nivåer, en lägre nivå norr om 
byggnaden på ca +1,7 och en högre nivå sydost om byggnaden med 
marknivå på ca +5 meter. Omgivande markområden i kvarteret är 
förhållandevis flacka. Mot Walkesborgsparken söder och öster om 
planområdet är marknivåerna högre, marken är mer kuperad och 
berget går i dagen. 

Alla +höjder som anges i denna detaljplan är enligt grundkartans 
höjdangivelse, RH 70. 

Översvämningsrisk 

Hela området utmed Junogatan ligger lågt och översvämmas ibland. 
Högsta vattenstånd i Uddevalla är uppmätt till +1,74 meter över noll-
planet. Befintlig byggnad har sitt bottenbjälklag med överkant golv på 
+1,9. När området har varit översvämmat har vatten aldrig trängt in i 
byggnaden. 

Uddevalla kommun rekommenderar en lägsta golvnivå på +2,5 meter 
där bostäder tillåts. I denna detaljplan förekommer inga bostäder och 
det finns inget hinder för att eventuellt bygga källare. Tekniskt 
utförande på konstruktioner som riskerar att utsättas för vatten får 
utredas vid en eventuell framtida projektering. 

Geoteknik och markradon 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB, PM – Geotek-
niska förhållanden, daterad 2009-09-22. Efter det att den geotekniska 
utredningen utförts har planområdet utökats med parkeringsytan på 
fastigheten Stadskärnan 1:142. 

Marken inom planområdet består till största delen av lera och befintlig 
byggnad är grundlagd på stödpålar och plintar till fast botten samt till 
viss del direkt på berg. Risk för ras och skred föreligger inte. För att 
undvika sättningsskador rekommenderas dock att nya byggnader och 
tillbyggnader föregås av kompletterande geotekniska undersökningar. 

Radonmätning är inte utförd inne i den befintliga byggnaden. 

Planförslaget 
En planbestämmelse införs för radonsäkert byggande; ”Byggnader där 
människor vistats stadigvarande ska utföras radonsäkert om inte 
radonmätning visar att det inte behövs”. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Trafik och parkering 

Verksamheterna inom planområdet angörs via Junogatan; dels via en 
infart norr om huvudbyggnaden, mellan Barken 4 och Barken 3, dels 
via en infart söder om huvudbyggnaden över fastigheterna Barken 4 
och Barken 6.  

Inlastning av varor sker vid respektive entré, dels vid elektronikföre-
taget och dels vid bowlinghallens och blivande sporthallens entré. 
Varor transporteras med liten lastbil, med ca två biltransporter per 
dag. Sopor hämtas vid Junogatan. 
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Utmed södra delen av Junogatan finns separat gång- och cykelbana. 
Utmed norra delen, förbi planområdet, finns separat gångbana på den 
sida Junogatan som vetter mot planområdet. Öster om planområdet 
finns möjlighet att, via gångstråk genom Walkesborgsparken, nå Tjär-
hovsgatan och Göteborgsvägen. 

För parkering och infart söder om huvudbyggnaden, finns en gemen-
samhetsanläggning (ga:1) för vilken både Barken 4 och Barken 6 upp-
låter mark. Samtliga parkeringsplatser inom ga:1 tillhör Barken 4 
medan tillfarten tillhör både Barken 4 och Barken 6 med lika andelar. 

Verksamheterna inom planområdet genererar trafik och har behov av 
parkeringsplatser såväl dag- som kvällstid. Nuvarande och uppskattade 
behov av parkeringsplatser för verksamheterna på fastigheten Barken 
4 redovisas nedan. 

Behovet av p-platser har beräknats utifrån intervjuer med nuvarande 
verksamhetsutövare. En viss osäkerhetsfaktor finns i det uppskattade 
behovet av p-platser för besökande till sporthallen. Sporthallen är 
dimensionerad för att kunna rymma 900 personer. I ett normalfall eller 
en vanlig vardag förväntas sporthallen användas som träningslokal 
med uppskattningsvis högst 20 personer på plats samtidigt. Av dessa 
förväntas majoriteten vara ungdomar utan bil som antingen blir 
skjutsade till sporthallen eller tar sig hit gåendes, cyklandes eller med 
buss. Ett mindre antal förväntas ha bil. Vid enstaka tillfällen, evene-
mang o.d. kan det maximalt finnas ca 1200 personer i lokalerna. 

 

Parkeringsbehov för verksamheterna inom Barken 4 

Antal anställda (på plats samtidigt)  ca 50 personer 

           varav  bowling 7 personer 
boule - 
gym 4 
sotare 10 
arbetslivs- 
enheten 15 
Vuxenskolan 4 
Verkstad 5 
Sporthall 1-2 
 

Anställdas behov av p-platser vid arbetet  ca 20 platser 

 

Besökare normalfall 

Antal besökare (på plats samtidigt) ca 180 personer 

   Öppettider 

bowling 40 personer  vard 12-21  helg 12-23 
boule 20  vard 9-12 helg 9-18 
gym 50  vard 17-22 
sotare -  vard 7-17 
arbetslivs- 10   vard 8.30-16 
enheten   
Vuxenskolan 40  vard 9-22 
Verkstad -  vard 7-16 
Sporthall 20 
 
Besökarnas behov av p-platser ca 60 platser 
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Besökare extremfall 

Maximalt antal besökare (på plats samtidigt) ca 1200 personer 

   Öppettider 

bowling 80 personer  vard 12-21  helg 12-23 
boule 60  vard 9-12 helg 9-18 
gym 100  vard 17-22 
sotare -  vard 7-17 
arbetslivs- 10   vard 8.30-16 
enheten   
Vuxenskolan 40  vard 9-22 
Verkstad -  vard 7-16 
Sporthall 900 
Besökarnas behov av p-platser ca 400 platser 

 
 

Verksamheternas inriktning och öppettider skiljer sig åt vilket bland 
annat innebär att besökantalet varierar under dygnet. Alla besökare är 
t.ex. inte på plats samtidigt. De besökintensiva verksamheterna (bow-
ling, gym och sporthallen) är till stor del öppna under eftermiddag och 
kväll. Detta ger möjlighet till samutnyttjande av parkeringsplatser 
verksamheterna emellan. 

De olika verksamheterna inryms i kategorierna idrottsändamål, kontor 
och småindustri. Verksamheterna fördelar sig med ca 7 000 kvm 
bruttoyta för idrottsändamål, ca 2 000 kvm bruttoyta för kontorsända-
mål och ca 1 500 kvm bruttoyta för industriändamål. 

Planförslaget 
Med en viss omdisposition av p-platserna inom fastigheten Barken 4 
kan uppskattningsvis ca 65 platser anordnas inom egen fastighet/ 
gemensamhetsanläggning (ga:1). Behovet av p-platser för de anställda 
kan fullt ut tillgodoses inom egen fastighet/gemensamhetsanläggning 
(ga:1). Inom egen fastighet/gemensamhetsanläggning (ga:1) finns 
möjlighet att anordna parkeringsplatser för rörelsehindrade. Behovet 
av p-platser för merparten av besökande i normalfallet kan också till-
godoses inom egen fastighet/gemensamhetsanläggning (ga:1). 
Behovet av parkeringsplatser för alla besökande till verksamheterna 
inom Barken 4 kan dock inte tillgodoses inom egen fastighet/gemen-
samhetsanläggning (ga:1).  Därför tillskapas ytterligare en parkerings-
yta med plats för drygt 20 bilar. Parkeringsytan ligger på kommunens 
mark, Stadskärnan 1:142 och ägaren till Barken 4 ska teckna avtal 
med Uddevalla kommun om markköp eller servitut. 

Vid extremfall, enstaka tillfällen då evenemang anordnas, kan besök-
ande utnyttja allmänna parkeringsplatser belägna längre bort än i det 
omedelbara närområdet, t.ex. Kampenhof och parkeringshuset Lan-
caster, ca 700 respektive ca 500 meter från Barken 4. 

För att säkerställa parkeringsbehovet i detaljplanen införs bestämmel-
ser som inte tillåter större bruttoytor per kategori än vad parkerings-
behovet utgår ifrån. Idrott högst 7 000 kvm bruttoyta, kontor högst     
2 000 kvm bruttoyta och småindustri högst 1 500 kvm bruttoyta. 
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Tillgängliga parkeringsytor inom och i närheten av planområdet 

1. Egen tomt/gemensamhetsanläggning 65 platser 

2. Servitut/markköp  23 platser 

3. Tjärhovsgatan  30 platser 

4. Tjärhovsgatan/Junogatan  20 platser 

5. Junogatan   16 platser 

6. Lancaster p-garage  120 platser 

7. Kampenhof   450 platser 

  Totalt ca  700 platser 

 

 

Översikt över tillgängliga 
parkeringsytor inom och i 
närheten av planområdet. 

Översikt över tillgängliga 
parkeringsytor inom och i 
närheten av planområdet. 
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Service och kollektivtrafik 

Planområdet ligger centralt i Uddevalla med närhet till såväl offentlig 
som kommersiell service och kollektivtrafik. Stadstrafiken trafikerar 
Göteborgsvägen ca 300 meter öster om planområdet och Kampenhofs 
busstation med såväl lokal- som regiontrafik ligger ca 700 meter norr 
om planområdet.  

Störningar 

Planområdet ligger i ett område som domineras av verksamheter men 
som också innehåller bostadsbebyggelse. Omgivande verksamheter 
upplevs inte som störande och verksamheterna inom planområdet är 
inte heller störande för omgivningen. 

Planförslaget 
För att undvika konflikter mellan framför allt boende och verksamhets-
utövare införs en planbestämmelse om att verksamheter inom planom-
rådet inte får vara störande för omgivningen. Exempelvis är det viktigt 
att fläktar och liknande yttre aggregat utformas så att störande buller 
inte drabbar närliggande bostäder. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Allmänna ledningar för vatten, avlopp och dagvatten går i 
Junogatan. En dagvattenledning går även österut, från parkeringsytan i 
sydöstra delen av planområdet, genom Walkesborgsparken, och vidare 
mot HSB:s fastighet Briggen 1. Fastigheterna inom planområdet är 
anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Dagvatten om-
händertas i kommunens ledningssystem. 

Fjärrvärme  

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. Nya verksamheter kan 
anslutas till det befintliga nätet. Befintlig fjärrvärmeledning är ned-
grävd på Barken 4, längs med norra fastighetsgränsen mot Barken 3. 

Planförslaget 
Kring den befintliga fjärrvärmeledningen vid norra plangränsen läggs 
ett ca 5,5 meter brett så kallat u-område ut på plankartan. Området ska 
hållas tillgängligt för underhåll och skötsel av allmänna underjordiska 
ledningar och får därför inte bebyggas. Ledningsrätt för fjärrvärmeled-
ning bör tillskapas så att den överensstämmer med ledningens faktiska 
läge. Se även i genomförandebeskrivningen som tillhör planförslaget. 

El och tele 

Fastigheten är ansluten till befintliga ledningsnät för el- och tele i om-
rådet. Nya verksamheter kan anslutas till de befintliga näten. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen slutar 10 (tio) år efter det att planen 
vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Inom planområdet finns ingen allmän plats. Utanför planområdet är 
kommunen huvudman för allmän plats. 

Övriga frågor av administrativ karaktär behandlas i den genom-
förandebeskrivning som tillhör planförslaget. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har utarbetats av Rådhuset Arkitekter AB genom 
Elisabet Fjellman, arkitekt och Anna Eklund, landskapsarkitekt. 

 

 

 

Elisabet Fjellman 

Rådhuset Arkitekter AB 

 

Revidering 2010-05-20 
Revideringen är av redaktionell karaktär och föranleder ingen ny 
utställning. Följande revideringar är utförda:  

Genomförandebeskrivningen sidan 3: Texten om Barken ga:1 är 
kompletterad under rubriken GEMENSAMHETSANLÄGGNING.  


