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Befintlig busshållplats görs om till stopphållplats (bef plattform behålls)

Wieselgrensgatan
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T1 C E1

GATA1
(T1) (C) (T2)

GATA3
(T1) (C) (T2)

Angöring för leveransfordon

Torgyta

Administrativgräns
Egenskapsgränsoch
Administrativgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följandegälerinomområdenmed
nedanståendebeteckningar.Där
beteckningsaknasgälerbestämmelseninomhelaområdet.Endast
angivenanvändningochutformningär
tilåten.

Uppställning leveransfordo

n

TORG
(T1) (C) (T2)
Torgyta

a2

r
Hjalma

GATA2
(T1) (C) (T2)
(TORG)
atan
g
s
g
Brantin

g

g

a2
Angöring

GATA1
(T1) (C) (T2)

T1 C

a2

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
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2.ANVÄNDNINGAVKVARTERSMARK
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ÖVERSIKTSKARTAsom visar hela linbanans sträckning. Den
inringade ytan visar sträckan Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen.
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ILLUSTRATION LINBANETORN
TÄVLINGSFÖRSLAG
EXKLUSIVE NÖDVÄNDIG TEKNIK
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ILLUSTRATION AV LINBANANS STRÄCKNING
Område som berörs av Detaljplan och Ändring av detaljplaner på sträckan Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen.
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