PM Kulturmiljö

Bedömning och beskrivning av påverkan på kulturmiljö med anledning av pågående
detaljplanearbete för del av Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”, Ulricehamn
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Diarienummer: 2019/477
Upprättad: 2021-07-09

PM Kulturmiljö - Detaljplan för del av Stockrosen 1 m.fl.

ulricehamn.se

INNEHÅLL
INLEDNING, BAKGRUND OCH SYFTE					3
LAGSTIFTNING OCH KULTURHISTORISKT SKYDD			
3
VARSAMHETSKRAVET OCH FÖRVANSKNINGSFÖRBUDET			

3

KORTFATTAD HISTORIK OCH OMRÅDESBESKRIVNING		

4

STADSDELEN									4
BEBYGGELSEN INOM PLANOMRÅDET						

5

KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE							6

BESKRIVNING OCH KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING

7

BEDÖMNINGSGRUNDER								7
STOCKROSVÄGEN 6 – 10, ”VÄSTRA KVARTERET”				

7

STOCKROSVÄGEN 1, ”ÖSTRA KVARTERET”					

9

ÖVERSIKTLIG STADSBILDSANALYS					11
AVGRÄNSNING									11
STADSBILDSANALYS								11

KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN RIVNING FÖR STADSBILD
OCH KULTURMILJÖ

PM Kulturmiljö

12

2

INLEDNING, BAKGRUND OCH
SYFTE

och byggnadsverk utformas och placeras på
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

En ny detaljplan tas fram för del av Stockrosen
1 m.fl. ”Stockrosen Östra”, Ulricehamns
kommun. Detaljplanen syftar delvis till att
skapa förutsättningar för nybyggnation
av flerbostadshus. För att möjliggöra för
nybyggnation av flerbostadshus planeras
befintliga bostadshus inom den västra delen av
planområdet att rivas. Med anledning av pågående
detaljplanearbete har rubricerat PM tagits fram.
Syftet med rubricerat PM är att beskriva och
utvärdera bebyggelseområdets och de specifika
byggnadernas kulturhistoriska värden och deras
betydelse för stadsdelsbilden. PM:et ska även
beskriva möjliga konsekvenser av planerad rivning
med avseende på kulturmiljö och stadsbild.

1.
stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärden på platsen och intresset av en
god helhetsverkan, […].” Plan- och bygglagen
2 kap 6§

LAGSTIFTNING OCH
KULTURHISTORISKT SKYDD
Området berörs inte av något formellt skydd
med avseende på kulturmiljö så som Riksintresse
Kulturmiljö, skyddsbestämmelser i detaljplan
eller liknande. Inom planområdet finns inga
byggnader eller miljöer utpekade i kommunens
kulturmiljövårdsprogram från 2002. Det finns
inga kända fornlämningar i området. Oberoende
av vilket värde en miljö tillmäts ur kulturhistorisk
synvinkel gäller Plan- och Bygglagens generella
krav att platsens natur- och kulturvärden ska tas i
beaktande vid förändringar.
”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och
vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
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VARSAMHETSKRAVET OCH
FÖRVANSKNINGSFÖRBUDET
Bebyggelseområden och byggnader som bedöms
vara värdefulla eller särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt ska behandlas enligt Planoch bygglagens förvanskningsförbud och/eller
varsamhetskravet.
Varsamhetskravet (PBL 8 kap 17§) innebär att
ändringar ska göras varsamt med hänsyn till den
befintliga byggnadens karaktärsdrag, oberoende
byggnadens ålder. Karaktärsdrag kan avse
sådant som byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, samspel med omgivning etc.
En byggnad behöver inte vara utpekat i ett
kulturmiljöprogram eller likande för att omfattas
av varsamhetskravet.
”17 § Ändring av en byggnad och flyttning
av en byggnad ska utföras varsamt
så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.” (PBL
8 kap. 17§)

konstnärlig synpunkt och som därmed inte
får förvanskas. För att en byggnad ska beaktas
som särskilt värdefull krävs att byggnadens/
bebyggelseområdets värde är så stort att
bevarandet av denna utgör ett allmänt intresse.
Det kan exempelvis röra sig om byggnader/
bebyggelseområden som belyser tidigare
stadsbyggnadsideal. Bestämmelsen kan även
omfatta enskilda byggnader som i sig inte är så
värdefulla med som blir det genom samhörigheten
i ett område. En byggnad/ bebyggelseområde
behöver inte vara utpekad i ett kulturmiljöprogram
eller likande för att bedömas vara särskilt
värdefull.
”13 § En byggnad som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga
enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av
skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden. “ (PBL 8 kap. 13§)

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13§) gäller
byggnader som bedöms vara särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
3

KORTFATTAD HISTORIK OCH
OMRÅDESBESKRIVNING
STADSDELEN

1

Området för pågående detaljplanearbete
planlades för bebyggelse 1975 i Stadsplan för
område vid Fredriksberg (södra delen) 75-0905. Stadsplanen täcker ett större område med
flerbostadshus i två våningar norr om Tre rosors
väg samt friliggande småhusbebyggelse söder om
Tre rosors väg. Genomförandet av stadsplanen
påbörjades under senare delen av 1970-talet när
nuvarande gatustruktur och villaområdet i söder
byggdes. I början av 1980-talet bebyggdes det
område som berörs av pågående detaljplanearbete
(se röd markering Figur 1–3). Bostadskvarteret
med flerfamiljshus direkt väster om pågående
planområde uppfördes under 1990-talet.
Innan stadsdelen byggdes utgjordes området
huvudsakligen av skogsmark och till viss del
odlingsmark. Villakvarteret Hassellyckan direkt
öster om berört område planlades 1949 och
bebyggdes under 1950-talet.

Figur 1. Utdrag från Stadsplan för område vid Fredriksberg
(södra delen) 75-09-05, området för pågående detaljplan
markerat i rött.
Figur 2. Ortofoto från 1964 med området för pågående
detaljplan markerat i rött, området utgörs huvudsakligen av
skogsmark med ett mindre odlingsområde i väst.
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Figur 3. Ortofoto från 1974 med område för pågående
detaljplan markerat i rött, i ortofotot syns hur Tre rosors
väg har dragits och villakvarteren i söder håller på att växa
fram.
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BEBYGGELSEN INOM PLANOMRÅDET
Området för pågående detaljplanearbete
omfattar två mindre kvarter på Stockrosvägen
1 – 10 som uppfördes under början av 1980-talet.
Kvarteren uppfördes ursprungligen som två
likadana bostadskvarter med flerfamiljshus i två
våningar. Respektive kvarter utgjordes av fem
avlånga bostadsbyggnader placerade i vinkel
mot varandra runt varsin rektangulär innergård
(se Figur 4). Bostadsbyggnaderna uppfördes
med pulpettak, enhetliga fasader i rött tegel och
enhetlig fönstersättning. Utformningen var enkel
och utan utsmyckningar. Kvarteren uppfördes med
en tydlig trafikseparering där bostadsbyggnaderna
placerades väl indragna från Tre rosors väg med
parkeringsyta mellan gatan och bostadskvarteren.
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Det östra kvarteret (Stockrosvägen 1, tidigare
Stockrosvägen 1 – 5) byggdes under 1990-talet
om till ett äldreboende och genomgick i och med
detta omfattande förändringar. Kvarteret byggdes
om till en större sammanhängande byggnad som
idag hyser vård- och omsorgsboendet Solrosen.
Det västra kvarteret (Stockrosvägen 6 – 10) har
genomgått få förändringar och utgör fortfarande
ett bostadsområde.
Figur 4. Situationsplan från 1979, utdrag från
bygglovshandlingar. På situationsplanen visas det västra
kvarteret till vänster i bild och det östra kvarteret till höger.
Figur 5. Situationsplan från 1997, utdrag från
bygglovshandlingar. Ombyggnation av det östra
bostadskvarteret till äldreboende.
Figur 6. Vy över det västra kvarteret sett från sydöst.
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Figur 7. Drönarefoto från 2018, område för pågående
detaljplan markerat i rött. Till vänster i inom markerat
område syns det västra kvarteret som fortfarande är
bostadskvarter, till höger syns det östra kvarteret där de
fristående huskropparna byggts samman till en större
byggnad.
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KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE

8

9

Området söder om kvarteren på Stockrosvägen
utgörs av ett område med friliggande
småhusbebyggelse som uppfördes under den
senare delen av 1970-talet. Byggnaderna är
varierade med olika fasadmaterial och kulörer.
Taklandskapet utgörs huvudsakligen av branta
sadeltak med inslag av valmade tak och sadeltak
med flackare lutning. Området väster om kvarteren
på Stockrosvägen uppfördes under 1990-talet
och utgörs av flerbostadsbebyggelse i 2 – 4
våningar. Byggnaderna har genomgående ljusa
tegelfasader och sadeltak med röda tegelpannor
Byggnadsvolymerna är varierade med utskjutande
delar i olika höjder, delar av bebyggelsen har
även stora inglasade partier. Fönstersättningen är
varierad.
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Figur 8. Flygfoto från 2021. Småhusbebyggele 1970tal, söder om pågående planområde.

Flerbostadshus 90-tal
Småhusbebyggelse 70-tal

Figur 9. Flerbostadshus 1990-tal, väster om pågående
planområde.
Figur 10. Flerbostadshus 1990-tal, väster om
pågående planområde.

Småhusbebyggelse 50-tal
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Figur 11. Flygfoto över stadsdelen sett från nordöst,
området för pågående detaljplanearbete markerat med
svart linje.
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BESKRIVNING OCH
KULTURHISTORISK
KARAKTÄRISERING
BEDÖMNINGSGRUNDER
Beskrivning, karaktärisering och värdering av
berörd bebyggelse grundar sig i den lagstiftning
som beskrivits ovan och utgår framförallt från det
berörda områdets kulturvärden och dess betydelse
för stadsbilden. Bedömningen tar även avstamp
i kommunens översiktsplan (2015-10-29) som
behandlar hänsyn till kulturmiljö bland annat med
avseende på efterkrigstidens bebyggelse. Enligt
översiktsplanen speglar det moderna kulturarvet
från 1940-talet och framåt samhällsutvecklingen
och ska beaktas vid ombyggnationer och
exploatering så att de kulturhistoriska värdena tas
tillvara. Arkitekturen kan då fungera som årsringar
vilka berättar om olika epoker och skeenden som
t.ex. industrins och handelns utveckling, idéer
kring bostadsbyggande och människors sociala liv.

STOCKROSVÄGEN 6 – 10, ” VÄSTRA
KVARTERET”
Exteriör beskrivning
Det västra kvarteret är idag fortfarande ett
bostadsområde och har genomgått få förändringar.
Byggnadsvolym, fönstersättning och takfall är
bevarat i förhållande till ursprungsutförande.
Fasadmaterial är bevarat med undantag för en
av huskropparnas södra kortsida där fasaden
idag utgörs av skivmaterial (se Figur 12 – 22).
Mot innergården är byggnaderna försedda med
loftgångar och mot utsidan finns balkonger
med skärmtak. På innergården finns ett flertal
mindre komplementbyggnader/förråd och på
PM Kulturmiljö

parkeringsytan mellan bostadskvarteret och
Tre rosors väg finns fyra garagebyggnader.
Komplement- och garagebyggnaderna avviker i
material och färgsättning från bostadsbyggnaderna
med stående träpanel i gult och rött. Samtliga
byggnader inom kvarteret har takbeklädnad av
korrugerad plåt. Kvarteret har inte genomgått
några omfattande renoveringar och är enligt
fastighetsägaren i stort behov av renovering/
upprustning.

Karaktärisering
Det västra kvarteret har vissa arkitektoniska
kvaliteter. Byggnadsvolymerna är småskaliga,
avlånga och kompakta vilket tillsammans med
takutformningen ger dem en utmärkande form
som skiljer sig från kringliggande bebyggelse.
De enhetliga fasaderna utan utsmyckningar
tillsammans med de enkla pulpettaken ger
byggnaderna ett stramt arkitektoniskt uttryck.
Bebyggelsestrukturen med kompakta byggnader
tätt samlade runt en rektangulär innergård
ger kvarteret en tät och sammanhållen
karaktär. Sammantaget är dessa kvaliteter inte
karaktäristiska för tiden när kvarteret uppfördes
utan kan snarare läsas som en rest från 1960-talets
och det tidiga 1970-talets strama och rationella
byggande. Loftgångar och balkonger bryter upp
fasadens i övrigt strama och enhetliga utformning
och är ett tidstypiskt inslag från det sena
1970-talets och tidiga 1980-talets bebyggelse.

o

Stramt arkitektoniskt uttryck med enhetlig
fasadutformning och repetitiv
fönstersättning utan utsmyckningar

o

Fasad av rött tegel

o

Loftgångar och balkonger som bryter upp
den enhetliga fasaden

o

Enkla tak av korrugerad plåt

Bedömning
I och med att huvuddelen av kvarterets
ursprungliga kvaliteter är bevarade bedöms det
ha vissa kulturhistoriska kvaliteter. Kvarteret
bedöms dock inte att utgöra ett särskilt tydligt och
representativt exempel för det sena 1970-talets
eller tidiga 1980-talets bostadsbyggande och
det bedöms med avseende på detta inte besitta
särskilt höga kulturhistoriska kvaliteter.
Kvarterets bebyggelse är småskalig vilket knyter
an till kringliggande bebyggelseområden. Utöver
småskaligheten har dock kvarteret ingen tydlig
koppling till kringliggande bebyggelseområden
och bedöms inte ha en tongivande inverkan
på det kringliggande bebyggelselandskapet.
Samtidigt har kvarteret en tydlig karaktär och
vissa arkitektoniska och upplevelsemässiga
kvaliteter. Berört område bedöms dock inte vara så
värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt att det omfattas av
förvanskningsförbudet (PBL 8 kap 17 §).

Karaktärsdrag
o

Tätt sammanhållen placering av flera
mindre huskroppar runt en rektangulär
innergård

o

Karaktäristiska byggnadsvolymer med
kompakta huskroppar och pulpettak
7

Figur 12. Bostadsbyggnad i kvarterets sydvästra hörn,
fasad mot väster.
Figur 13. Bostadsbyggnad i kvarterets nordvästra hörn,
fasad mot innergård/öster.
Figur 14. Bostadsbyggnad i kvarterets nordvästra hörn,
fasad mot söder.
Figur 15. Bostadsbyggnad i södra delen av kverteret
(kvarterets minsta bostadsbyggnad), fasad mot söder.

13 Figur 16. Bostadsbyggnad i kvarterets sydöstra hörn,
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avvikande fasadmaterial (skivmaterial) på den södra gaveln,
fasad mot söder.
Figur 17. Loftgångar mot innergården.
Figur 18. Loftgång mot innergården.
Figur 19. Loftgångarna bärs upp av synliga konsoler i
betong
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Figur 20. Komplementbyggnad i östra delen av kvarteret.
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16 Stående träpanel i rött, gula detaljer kring fönster och
dörrar.

Figur 21. Garagebyggnad på den västra delen av
parkeringen. Liggande och stående röd träpanel.
Figur 22. Förråd/komplementbyggnader på innergård.
Stående träpanel i gult och rött.
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STOCKROSVÄGEN 1, ”ÖSTRA
KVARTERET”
Exteriör beskrivning
Det östra kvarteret byggdes under senare delen av
1990-talet om till ett äldreboende och exteriören
förändrades kraftigt till både form och material i
jämförelse med ursprungsutförande. De fristående
huskropparna byggdes samman till en större
byggnad, takfallet ändrades till sadeltak, taket
bekläddes med rött lertegel och tegelfasaden
putsades gul (se situationsplan Figur 5 samt Figur
23 – 29). Mot innergården har fönstersättningen
förändrats och tillbyggnader som kragar ut från
huvudbyggnadernas långsidor har tillkommit.
Några av de utkragande delarna har en avvikande
färgsättning i gul och grön puts med röda detaljer
kring fönster. Samtliga balkonger har någon
gång renoverats och har till skillnad från det
västra kvarteret inga skärmtak. Parkeringsytan
framför vård- och omsorgsboendet har inga garage
eller andra typer av komplementbyggnader.
Vid ombyggnationen gjordes även omfattande
invändiga renoveringar/förändringar för att
anpassa byggnaden för den nya funktionen,
dessa förändringar beskrivs inte i rubricerat PM.
Enligt fastighetsägaren är bebyggelsen i det östra
kvarteret, med avseende på underhållsbehov,
i bättre byggnadstekniskt skick än det västra.
Byggnaden hyser idag vård- och omsorgsboendet
Solrosen.

Karaktärisering
I och med ombyggnationen till ett äldreboende
förändrades byggnadernas karaktär och funktion.
Bebyggelsen har idag en mer traditionell
utformning med sadeltak klätt av röda tegelpannor
samtidigt som utformningen visar på en stor
variation. Detta gäller framförallt den södra
PM Kulturmiljö

fasaden med utskjutande volymer, skärmtak i
olika takfall och ett välvt skärmtak över entrén
samt fasaderna mot innergården med en varierad
fönstersättning och utkragande delar i avvikande
färger. Den södra fasaden är fortfarande
relativt enhetlig och repetitiv men den ljusgula
putsfasaden i kombination med de traditionella
inslagen bryter upp det tidigare strama uttrycket.

eller konstnärlig synpunkt att det omfattas av
förvanskningsförbudet (PBL 8 kap 17 §).

Karaktärsdrag
o

Flera mindre huskroppar sammanbyggda
kring en delvis sluten innergård

o

Stram och enhetlig fasad åt väster

o

Uppbruten och varierad fasad åt söder samt
mot innergård med utskjutande volymer,
varierad färgsättning, skärmtak och olika
takfall

o

Tydligt entréområde i söder

o

Ljusgul putsad fasad

o

Sadeltak med rött lertegel

Bedömning
Bebyggelsen i det östra kvarteret har få
ursprungliga kvaliteter bevarade i och med den
ombyggnation som gjordes under 1990-talet.
Byggnadens utformning har en tydlig visuell
koppling till flerbostadshusen väster om
planområdet vilka uppfördes under samma
tidsperiod som berört kvarter byggdes om.
Detta tillsammans med kvarterets förändrade
funktion kan i viss mån berätta om områdets
framväxt, förändring och anpassning utifrån nya
behov. Berört område bedöms dock inte vara så
värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
9

Figur 23. Entréområde söder om huvudbyggnaden.
Figur 24. Huvudentré till Solrosens vård- och
omsorgsboende. Utskjutande volymer från fasaden,
skärmtak, rundat skärmtak ovanför entré.
Figur 25. Del av fasad och entré mot väster.
Lägre tillbyggnad i avvikande fasadmaterial samt
sammanbyggnad av de tidigare separerade huskropparna.
Figur 26. Fasad mot öster.
Figur 27. Del av entréområdet mot söder. Lägre tillbyggnad
24 i avvikande fasadmaterial samt sammanbyggnad av de
tidigare separerade huskropparna.

23

Figur 28. Fasad mot innergård/söder. Tillbyggnad i
avvikande fasadfärg och röda detaljer kring fönster.
Varierad fönstersättning.
Figur 29. Fasad mot väster.
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ÖVERSIKTLIG
STADSBILDSANALYS

med placeringen av bostadsbyggnaderna väl
indraget från Tre rosors väg.

Den översiktliga stadsbildsanalysen avgränsas
till att inkludera området för pågående
detaljplaneområde, intilliggande villaområde söder
om Tre rosors väg samt flerbostadsområdet väster
om planområdet. Villakvarteret Hassellyckan öster
om pågående planområde inkluderas ej eftersom
det avskärmas från planområdet av ett skogsparti.

Skalan på de olika bebyggelseområdena knyter
an till varandra - från villaområdet i söder till den
låga flerbostadsbebyggelsen på Stockrosvägen till
de något högre flerbostadshusen på Solrosvägen.
Bebyggelsen följer i stora drag markens lutning
ned mot Åsunden vilket gör att de högre
4-våningsbyggnaderna i väst inte upplevs som
dominerande. Sammantaget upplevs stadsdelen
som småskalig.

STADSBILDSANALYS

Karaktärsdrag stadsdelsbild

Utformningen av stadsdelens bebyggelseområden
visar på variation. I villaområdet i söder blandas
olika fasadmaterial, kulörer och takfall. I
flerbostadsområdet i väster (Solrosvägen) har
byggnaderna en enhetlig färgskala med ljusa
fasader och röda tegeltak men byggnadsvolymerna
och fasaderna är varierade med utskjutande
volymer, glaspartier och varierad fönstersättning.
Det västra kvarteret på Stockrosvägen med sin
strama och enhetliga utformning sticker i detta
avseende ut i området.

o

Småskalig bebyggelse

o

Tydlig trafikseparering. Indragen placering
av bostadsbyggnaderna från Tre rosors väg
med parkeringsyta mellan bostadskvarter
och väg

o

Variation i bebyggelseutformning

o

Variation i kvartersstrukturer med både
tät bebyggelseplacering runt innergård och
luftig placering med öppna gårdsytor

AVGRÄNSNING

Kvartersstrukturen för kvarteren på
Stockrosvägen skiljer sig delvis från kringliggande
bebyggelseområden. Detta gäller framförallt
den täta och sammanhållna placeringen runt
en innergård vilket inte kan sägas vara ett
karaktärsdrag för stadsdelen som helhet.
Bostadsområdet väster om berört område har en
mer öppen struktur med friliggande flerbostadshus
på rad, även bostadskvarteren i söder och öster
har en mer öppen struktur med friliggande
villor. Gemensamt med de kringliggande
bostadsområdena är den tydliga trafiksepareringen
PM Kulturmiljö
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KONSEKVENSER AV
FÖRESLAGEN RIVNING FÖR
STADSBILD OCH KULTURMILJÖ
I pågående detaljplanearbete föreslås att
befintlig bebyggelse inom det västra kvarteret
på Stockrosvägen rivs för att möjliggöra
nybyggnation av flerbostadshus. Detta skulle
innebära att kvarterets arkitektoniska kvaliteter
samt huvuddelen av dess kulturhistoriska värden
försvinner. Det östra kvarteret som inte avses
rivas kan fortsatt berätta om kvarterens framväxt,
förändring och anpassning men kopplingen
till ursprungsutförandet förloras. Kvarteren
på Stockrosvägen är dock inte tydligt kopplade
till den stadsplanering som gjordes i och med
stadsplanen för södra Fredriksberg 1975 och de
bedöms inte besitta särskilt höga kulturhistoriska
kvaliteter. Utifrån perspektivet att arkitekturen/
bebyggelsemiljön fungerar som årsringar och
berättar om olika epoker så finns mer tidstypiska
bebyggelseområden från denna tidsperiod på andra
platser i tätorten. Ett exempel på detta inom den
berörda stadsdelen är villabebyggelsen direkt söder
om pågående detaljplaneområde (Vårlöksvägen,
Hyacintvägen, Liljevägen, Tulpanvägen och
Krokusvägen) som är tydligare kopplat till
1970-talets arkitektur- och planeringsideal.
En rivning av det västra kvarteret innebär
även att stadsbilden förändras. Det västra och
östra kvarterets skala som knyter an såväl till
den lägre villabebyggelsen i söder som till de
högre flerbostadshusen i väster har betydelse
för upplevelsen av stadsdelens småskalighet.
Utformningen av det västra kvarteret sticker även
ut i området vilket har betydelse för stadsdelens
varierade bebyggelseuttryck. Kvarteret skyms
PM Kulturmiljö

dock delvis av garagebyggnader, vegetation och
kringliggande bebyggelse. Detta tillsammans med
markens lutning och den indragna placeringen från
gatan gör att det inte upplevs som välexponerat
i området. Stadsdelen som helhet har även en
varierad bebyggelseutformning vilket gör att det
västra kvarterets utstickande utformning inte
bedöms vara dominerande. Sammantaget bedöms
berörda byggnader inte vara av central betydelse
för stadsdelsbilden och en rivning av kvarteret
bedöms därför inte innebära en betydande negativ
påverkan med avseende på stadsbilden. En rivning
av det västra kvarteret kan dock medföra att
upplevelsen av områdets småskaliga karaktär inte
blir lika dominerande som idag.

30
Figur 30. Flygfoto över stadsdelen sett från nordöst. Byggnader som i pågående detaljplan föreslås rivas markerade i rött.
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