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Beslut om inriktning inför Sverigeförhandlingen
Götalandsbanan bildar strukturen i staden
Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt. En ny stambana med en centralt
placerad station i Borås skapar möjligheter för tillväxt. Med kortare restider blir Borås
arbetsmarknadsregion del i Göteborgs och Jönköpings arbetsmarknadsregioner. För
att hela resan från dörr till dörr ska bli så enkel som möjligt vill Borås Stad ha en
centralt placerad station som är en integrerad del av staden. Trafikverket utreder under 2015-2016 den nya järnvägens sträckning Göteborg-Borås. Parallellt med utredningen har Sverigeförhandlingen i uppdrag att ta fram underlag för medfinansiering
för utbyggnaden av järnvägen. Därför har staden valt att ta fram detta inriktningsdokument som tydligt visar den politiska viljan kring Götalandsbanan.
Med Götalandsbanan får Borås helt nya förutsättningar i och med de snabba kopplingar till Göteborg, Landvetters flygplats, Jönköping och Stockholm. Detta skapar
tillväxtmöjligheter vilket i sin tur ställer krav på ett ökat bostadsbyggande och en väl
utvecklad infrastruktur som på ett hållbart sätt möjliggör för fler boråsare att bo,
verka och förflytta sig i Borås. Borås strävar efter att förena fortsatt ökad attraktivitet
med en långsiktigt hållbar utveckling. Götalandsbanan är en viktig faktor i detta.
Götalandsbanan blir en naturlig del i stadens stadsutveckling. Grundprincipen är att
kommunen ska kunna växa i kollektivtrafikstråken och i stationssamhällena så att så
många som möjligt ska kunna använda Götalandsbanan. Resan med Götalandsbanan
ska påbörjas hemmavid. Därför har Borås Stad valt att sätta upp följande stadsbyggnadsstrategier för hur kommunens utveckling och den nya stambanan ska komplettera varandra.
Det här vill Borås!
1. En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum.
2. Det är enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen och att nå ut i kommunen.
3. Borås betydelse som regionens andra stora och regionalt nav i Sjuhärad stad
växer.
4. Stationen har viktiga funktioner som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och mötesplats.
5. Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
6. Kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod. Staden förtätas utmed stråken fram till våra centralorter. Fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.
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7. Fler väljer ett hållbart resande och de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
8. Attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart resande.

Bilden av Borås 2035 – målbild för stationen

Sträckan Göteborg-Borås invigdes 2027 samtidigt som Västlänken öppnades i Göteborg. Hela Götalandsbanan, Göteborg-Stockholm har varit klar och i trafik sedan
2031. För Borås har detta medfört mycket positivt. Den centralt placerade stationen
är en komplett, effektiv och attraktiv knutpunkt som förbinder stadens stråk och tillfredsställer människors olika resbehov. Stationsområdet bidrar därmed till utvecklingen av Borås stadskärna. Det som tidigare upplevdes som en barriär i staden är nu
ett mål i sig.
Borås Stad valde tidigt att satsa på ett centralt stationsläge. Här växer stationen och
staden ihop och ansluter genom god kollektivtrafik väl till övriga bostadsorter och
viktiga arbetsplatser och bidrar till utvecklingen av centrala Borås som stark motor för
kommunens tillväxt. Stationsområdet är därigenom av stor betydelse för en hållbar
tillväxt i såväl Borås som i hela regionen.
Stationen är en startpunkt, målpunkt, bytespunkt, mötesplats och arbetsplats, en öppen och välkomnande plats att mötas på för såväl boråsare som för besökande till
staden, liksom för alla som i sin vardag ska byta tåg eller resa till jobb och fritidsaktiviteter. Gående möts av trygga och tillgängliga entréer i de viktigaste stråken. Cyklister
kan välja mellan flera bemannade cykelgarage, och kollektivtrafikresenärer har korta
och smidiga bytesvägar. I närområdet finns parkeringsplatser för resenärer som inte
kan resa med kollektivtrafik till stationen. Stationsområdet har generösa, genomtänkta och lätt tillgängliga ytor för alla behov som resenärerna har, och lockar besökare även med sin vackra och nyskapande arkitektur som gör den till ett landmärke .
Sammantaget är stationsområdet i Borås en av regionens mest attraktiva och dynamiska mötesplatser. Stationsområdet i Borås är en av regionens mest besökta platser.
Näringslivet och handeln gynnas av den goda tillgängligheten och mötesplatsen utvecklas med attraktiva butiker och service. Det finns ett stort och varierat utbud av
butiker, resturanger och kaféer.
Stationen utgör en väl utformad och attraktiv knutpunkt med byten mellan Götalandsbanan, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Ett smart byte
till såväl regionbussar som lokalbussar ger möjligheter till snabba och bekväma byten.
Stationen är av stor betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt i såväl Borås som
Boråsregionen och i hela Västsverige.
Med Götalandsbanan har Borås fått en helt ny position i Sverige. Närheten till Jönköping och Göteborg gör att man kan bo i Borås och arbeta både i Jönköping eller Göteborg på ett enkelt sätt. Pendlingstiden är ungefär 30 minuter i båda riktningarna. Vi
utvecklar samarbetet kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad. Anslutning till Landvetter flygplats gör Borås ännu mer attraktivt för etableringar av
större kontor och logistisk inom handel och textil.
Stationsområdet är även en lokal knutpunkt. Det är smidigt att resa till stationen från
såväl Hässleholmen och Kinna som Göteborg eller Landvetter, oavsett vilket trafikslag man väljer. Samtidigt når man från stationen lätt sitt resmål, oavsett om det är
Jönköping eller New York.
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Strategier för att nå målbilden
De strategier som presenteras nedan ska fungera som vår vägledning i planeringen.
Med hjälp dessa strategier når vi vår målbild så att boråsarna år 2035 kan använda
stationen så som målbilden målar upp.


En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum
Med en centralt placerad station blir stationsområdet en del av staden och väver
samman stadens centrala delar. Bostads- och personalintensiv verksamhetsutveckling
ska ske nära stationsområdet. Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser, så att staden
lever under dygnets flesta timmar. Stationen är en del av det. I stadsrummet fungerar
stationen inte bara som station. Med flera entréer fungerar den även som en länk i
staden. Byggnaden tar bort spårens barriäreffekt.


Det är enkelt att nå stationen från olika delar av staden och att nå
staden från stationen
Det är enkelt att röra sig genom staden till fots. När man kommer till stationen möts
man av trygga och tillgängliga entréer i stadens viktigaste stråk. Det är enkelt att orientera sig från stationen i Borås uti staden. Stationsbyggnaden har flera entréer i alla
riktningar som vänder sig mot stadens olika målpunkter blir stationen en del i stadens
stråk. På så sätt är stationsbyggnaden en länk över spårområdet. Bättre gång- och
cykelvägar ökar möjligheterna att resa hållbart hela vägen. Närmast stationen prioriteras trygga cykelparkeringar.


Borås betydelse som regionens andra stora stad och det regionala
navet i Sjuhärad har ökat.
Resan med Götalandsbanan börjar utanför kommunen. Med en ny järnväg kommer
regionens två största städer närmare varandra och bildar en gemensam arbetsmarknadsregion. Borås och Jönköping blir också en gemensam arbetsmarknadsregion när
pendlingen mellan de två städerna förenklas.
Borås är en av regionens mest frekventerade knutpunkter där Götalandsbanan, Kust
till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan löper samman. Länsjärnvägarna
har utvecklats och utgör grunden i resandet. En väl utformad knutpunkt för regionbussar och lokalbussar skapar snabba och bekväma byten. Mellan Borås och Göteborg utvecklas den befintliga järnvägen för mer anpassade persontransporter och
gods.
Riksvägarna och de största länsvägarna har utvecklats med hög kapacitet och säkerhet. Framkomligheten genom staden är god, och övergången från det regionala trafiknätet till det lokala sker smidigt utan att störa stadens attraktivitet.
Stationen har viktiga funktioner som startpunkt, målpunkt, bytespunkt och mötesplats
Stationens huvudsyfte är att möta resenärernas olika behov i deras vardagsresa eller
nöjesresa. Med ett centralt läge är stationen också en viktig del i stadslivet. Den behöver därför vara en trevlig och trygg samlingspunkt för människor. Stationen behöver
också ha öppettider som motsvarar behoven. Det är en öppen och välkomnande plats
att mötas för såväl boråsare som besökande, liksom för alla som i sin vardag ska byta
tåg eller resa till jobb, studier eller familj. Det finns ett stort och varierat utbud av
butiker, resturanger och kaféer. Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör
Borås till en attraktiv pendlingsnod.
Borås fortsätter att utvecklas inom handel, design och logistik. Det är enkelt att resa
till de olika verksamheterna i staden, från designkontoren till de större logistikområ-
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dena. Området kring stationen är en stor arbetsplats, med kontor, handel och andra
verksamheter. I och invid stationen finns de mest besöks- och personalintensiva verksamheterna som kontor, hotell, handel och högskola. Det finns också plats för vad
järnvägen kräver i form av tekniska anläggningar och servicefunktioner.


Fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler
av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken
Resan börjar hemmavid oavsett vart du ska. Inom 600 m från stationen och stora
hållplatser är det särskilt intressant att få så många människor som möjligt som bor,
arbetar och handlar. Det är inom detta område attraktiveteten och potentialen för ett
hållbart resande är störst. Många får en enkel, smidig och snabb resa från dörr till
dörr. Den höga andelen resenärer leder till att kollektivtrafiken utvecklas ytterligare
med bättre fordon och god turtäthet. Området närmast kollektivtrafikstråken blir
attraktivt för butiker och service.
Det är smidigt att resa till stationen från såväl Hässleholmen och Kinna som från
Göteborg, oavsett vilket trafikslag man väljer. Det är enkelt och bekvämt att byta
kollektivtrafikslag vid stationen genom en väl utformad anslutning av såväl regionbussar som lokalbussar.
Stationen är en regional kollektivtrafiknod av stor betydelse för en långsiktigt hållbar
tillväxt i såväl Borås som Boråsregionen och i hela Västsverige. Stationen är en komplett, effektiv och attraktiv knutpunkt som förbinder många olika stråk och tillfredsställer många olika människors resbehov oavsett med vilket transportslag man anländer.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Götalandsbanan i Borås – Fakta om järnvägen
Nedanstående beskrivning i punktform är tänkt att på ett kortfattat och enkelt sätt ge ökad kunskap
och förståelse hos politiker och allmänhet för vilken anläggningen Götalandsbanan är inför
diskussionen om olika linjedragningar och stationslägen i Borås. Ytterligare information går att hitta
bland frågor och svar på Trafikverkets hemsida.


Götalandsbanan blir en ny järnväg med två nya spår och en station någonstans i Borås.



Utefter båda sidorna av järnvägen kommer det att gå sammanhängande staket. Inom
järnvägsområdet mellan staketen får inga människor vistas.



Passagemöjligheter för människor i staden och människor och djur på landet kommet att
skapas på lämpliga ställen antingen över eller under järnvägen. Mellan dessa kan man inte
passera järnvägen.



När järnvägen passerar genom staden är det dessutom skyddsavstånd kring järnvägen
utanför det inhägnade järnvägsområdet där inga människor skall bo eller arbeta p g a buller,
vibrationer och risker.



På landet skall det, förutom det inhägnade järnvägsområdet kring spåren, även vara fritt från
träd utanför staketen så att träd inte kan falla in över spåren. Det innebär att järnvägen
skapar en bred öppen gata genom skogsterräng.



Järnvägen byggs med större kurvor (rakare) och med större lutningar än normalt (upp till
2,5% lutning).



Nu utreds inom vilken korridor den nya järnvägen skall byggas. Det innebär att vi nästa år
(2016) kommer att veta ungefär var järnvägen kommer och var en ny station kan ligga.



På vilken höjd järnvägen och station kommer att ligga vet vi inte förrän några år senare då
detta utreds. Inom en korridor kan järnvägen och stationen antingen ligga på marken, under
marken (tunnel) eller ovanför marken (bro).



En station i Borås kommer att bestå av 4 spår kopplade till Götalandsbanan och ett antal
ytterligare spår för övriga anslutande tåglinjer.



Stationens längd i spårsystemet d v s sträckan mellan de växlar där järnvägen är bredare än
två spår blir ca 2,2 km.



Perrongernas längd vid Götalandsbanan blir 400 m



Bredden på ett stationsområde i Borås beror på hur det utformas. I tidigare utförd förstudien
Bollebygd‐Borås anges den maximala bredden för en station i Borås med alla spår och
plattformar till ca 106 m, vilket i så fall är ca 15 m bredare än dagens stationsområde.



Stationen i Borås kommer att vara en knutpunkt i kollektivtrafikresandet med spår,
perronger, byggnader med skydd och service för resande. Anslutande vägar, gator,

parkeringar och utökad service i form av exempelvis mat och affärer beroende på stationens
läge.


Järnvägar som korsar Götalandsbanan skall göra det planskilt d v s antingen under eller över
Götalandsbanan



Tågen på Götalandsbanan kommer att kunna köra upp till 320 km/h på landet men max 230
km/h genom Borås stadsbebyggelse. Idag kör inga tåg i Sverige snabbare än ca 200 km/h



På Götalandsbanan kommer det att köra höghastighetståg mellan Göteborg‐Stockholm i upp
till 320 km/h. Vissa av dessa kommer att stanna i Borås och andra kommer att passera
stationen i Borås i ca 230 km/h. Vissa tåg passerar idag förbi stationen i Skövde i 200 km/h så
skillnaden kommer att bli ca 30 km/h mot dagens förhållanden i Skövde.



På Götalandsbanan kommer det också att köra snabba regiontåg i ca 250 km/h både västerut
mot Göteborg och österut mot Jönköping. Alla regiontåg kommer stanna vid Borås station.



Eftersom tågen på Götalandsbanan kör fortare än dagens tåg kommer det att bullra mer. Det
kommer också att vara ett annat typ av aerodynamiskt buller högt uppe från tåg och
strömavtagare istället för dagens dominerande buller lågt från hjulen mot rälsen.



Tågen på Götalandsbanan kommer att vara trycktäta, vilket innebär att de som åker på tågen
inte får något obehag när tågen kör genom tunnlar i höga hastigheter.



Utrymningstunnlar kommer att finnas vid alla tunnlar för människors säkerhet om det
händer någon olycka.



Servicevägar kommer att byggas längs järnvägen, vilket kommer att ta plats.

Jonas Borglund
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Till kommuner i Västra Götaland med anledning av Sverigeförhandlingen

Regeringen har genom Sverigeförhandlingen (tidigare benämnt ”Sverigebygget” som den förra
regeringen presenterade 1 juli 2014, Dir 2014:106) tagit initiativ till ett omfattande
förhandlingsarbete med kommuner, landsting/regioner och andra berörda aktörer om principer för
finansiering av nya stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och
Malmö. Förutom stambanor innebär uppdraget också att definiera olika kostnadseffektiva åtgärder
som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten för att knyta an till lokala transportsystem samt
åtgärder som ger ökat bostadsbyggande.
Regeringen har tillsatt en förhandlingsdelegation vid näringsdepartementet som ska genomföra
förhandlingar med berörda kommuner, landsting/regioner och andra aktörer. Utredningsarbetet
inför förhandlingarna är nu inne i en faktafas där förhandlarna och dess kansli träffar lokala och
regionala företrädare och gör sig en bild av förutsättningar och förhållanden. Tidsplanen är knapp
och den första utredningsrapporten skall lämnas in den 31 juli 2015. Förhandlingen kommer att
påbörjas under 2016 med slutredovisningen den 31 december 2017.
Det pågår flera parallella processer i Västra Götaland, med anledning av Sverigeförhandlingen.
Några kommuner har haft enskilda möten med Sverigeförhandlingen, och samverkan sinsemellan
sker på olika plan. Det finns också flera gemensamma frågor som binder samman regionen, som
regionala trafiksystem och sammankopplingar med stambanan samt alternativa
finansieringslösningar och förutsättningarna för markvärdesstegringar. Avgränsningar för vilka
geografiska områden som i slutändan kommer att beröras av förhandlingen är svåra att förutse i
nuläget, och det kan därför finnas anledning för kommuner som ligger utanför stråken att fundera
över eventuella konsekvenser.
Sverigeförhandlingen har lyft behovet av regional samsyn. Genom samverkan i arbetet med
Sverigeförhandlingen har vi i Västra Götaland möjlighet att bli en stark aktör i de kommande
förhandlingarna. Under våren kommer Sverigeförhandlingen och dess kansli att besöka och föra en
dialog med flertalet kommuner, regionen och övriga parter som förväntas beröras i Västra
Götaland. Med anledning av detta samt vikten av regional enighet och en ambition att hålla ihop
arbetet med Sverigeförhandlingen, vill vi med det här brevet erbjuda vårt deltagande vid dessa
träffar.
Ni är också välkomna att höra av er till Max Falk, ansvarig tjänsteman för Sverigeförhandlingen
vid Västra Götalandsregionen. max.falk@vgregion.se telefon 010-44 11 633. Mer information om
Sverigeförhandlingen finna att läsa på www.sverigeforhandlingen.se.

Jonny Magnusson

Helen Eliasson

Birgitta Losman

Ordf. Regionstyrelsen

Vice ordf. Regionstyrelsen

Ordf. Regionutvecklingsnämnden

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
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Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för del av
Druvefors, Solrosen 6
En förtätning med bostäder på Druvefors är positivt för stadens utveckling och
stämmer överens med Borås Stads ambitioner om en utvidgning av centrum. I Borås
Stads vision 2025 är en strategi att tredubbla antalet invånare i stadskärnan. Behovet
av fler bostäder i Borås är stort och planförslagets omfattning bör motsvara det centrala läge som fastigheten har. Området lämpar sig väl för förtätning i och med närheten till stadskärnan och goda kommunikationer.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Underrättelse om granskning för Detaljplan för Druvefors,
Solrosen 6, Borås Stad
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny bebyggelse i form av två
flerbostadshus i 8 våningar med hög arkitektonisk kvalitet, med underliggande
parkeringsgarage i två våningar. Samtidigt ska detaljplanen säkerställa fortsatt verksamhet i'
befintlig byggnad och möjliggöra för framtida användning i form av kontor, centrumändamål
samt i västra flygeln även hotell och studentbostäder. Planförslaget innebär att strandskyddet
upphävs för del av planområdet. En behovsbedömning har gjorts som visar att
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs .
Planen har varit ute på samråd under tiden 16
juni - 19 augusti 2014. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/ detaljplan. Där finns
även utredningar som utgör underlag för planen.
Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala rernissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev.

Granskningstiden pågår den 27 april - den 25 maj 2015.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tar kl. 8-17 fre
kl. 8-16.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Sam häl Is bygg nadsförvaltn ingen
Eva-Marie Larsson tfn. 033 35 85 04, e-post eva-marie.larsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
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från Druveforsvägen. Infart för leveranser till verksamhetslokalerna sker via Trandögatan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Druvefors, SOLROSEN
6, Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad den 15 april 2015.
1. Inledning

I planområdets södra del bibehålls den befintliga
verksamheten i viss utsträckning. Områdets användning regleras till kontor och centrumändamål. För den
västra flygeln möjliggörs en påbyggnad i två våningar
och här tillkommer användningsbestämmelse hotell
och studentbostad. Infart för leveranser till verksamhetslokalerna sker via Trandögatan.

1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny bebyggelse i form av två flerbostadshus i
8 våningar med hög arkitektonisk kvalitet, med underliggande parkeringsgarage i två våningar. Samtidigt ska
detaljplanen säkerställa fortsatt verksamhet i befintlig
byggnad och möjliggöra för framtida användning i
form av kontor, centrumändamål samt i västra flygeln
även hotell och studentbostäder.
1.2 Planens huvuddrag

Planområdet omfattar både ny bostadsbebyggelse i
norr och befintlig verksamhet i lokalerna i söder.
Ny bostadsbebyggelse mot Kellgrensgatan uppförs i 8
våningar. Placering och utformning styrs så att påverkan på utsikt och ljusförhållande för boende norr om
planområdet blir så liten som möjligt. Parkering längs
Kellgrensgatan bibehålls.
Under bostadsbebyggelsen anläggs ett gemensamt
parkeringsgarage i två våningar med infart från Druveforsvägen. Mellan de nya bostadshusen anläggs nya
grönytor i form av en innergård.

1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning med genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften som planen har.
De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska
vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att
den inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet omfattar fastigheten Solrosen 6 och utgörs av knappt 8000 m2. Fastigheten planeras att delas
i två. För den föreslagna bostadsbebyggelsen bildas en
ny fastighet som omfattar ca 3600 m2.

Planområdet med dess avgränsning. Viskan rinner till väster och i söder ligger ICA Maxi.
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Planområdet avgränsas i norr av Kellgrensgatan, i öster
av fastigheten Solrosen 8, i söder av Trandögatan och i
väster av Druveforsvägen samt av fastigheterna Solrosen 5 och Solrosen 1.
Planområdets södra del är relativt plan men stiger
brant upp mot Kellgrensgatan. Nivåskillnaden inom
planområdet uppgår till ca 11 meter.
Fastigheten är privatägd.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Fastigheten ingick i samråd för detaljplan för del
av Druvefors, Solrosen 8 m.fl. Efter samrådet har
användning och utformning av fastigheten ändrats
väsentligt varför planarbetet fortsatte med nytt samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om fortsatt
planuppdrag, 2011-11-10 §347.

både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom
energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”
2.4 Strandskydd

För Lillån finns inget strandskydd, däremot berörs
planområdet av strandskydd från Viskan. Strandskyddet behöver därför upphävas i planområdets västra del.
Skäl, överväganden och konsekvenser för strandskyddets upphävande anges under avsnitt 4.1.6 Upphävande av strandskydd.
2.5 Översiktliga planer

Föreslagen markanvändning stämmer väl överens med
de generella spelregler som enligt ÖP06 är vägledande
för en hållbar bebyggelsestruktur:
t

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den sociala och yttre miljön försämras.

t

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

t

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.

t

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

t

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög
kvalitet.

2.2 Planprogram

Planarbetet har inte föregåtts av planprogram.
2.3 Miljökvalitetsmål och miljömål för Borås

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns
de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till att nå det nationella
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även
miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö

Gällande detaljplan från 1949 tillåter industri och naturmark inom planområdet.
GRANSKNING 2
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2.6 Borås 2025

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade
Borås, antagen under hösten 2012. Visionen innehåller bland annat en önskan om förtätning, med strävan
att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 20122025, och en vision om socialt hållbara bostäder med
blandad bebyggelse av gammalt och nytt.
2.7 Gällande detaljplaner

Enligt gällande plan (P187) från 1949 tillåts industri
där befintlig byggnad är belägen och naturpark på
övriga delar.
2.8 Bostadsförsörjningsprogram

Detaljplan för Solrosen 6 ingår i Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2013-2017, med en
förväntan på 100 lägenheter i form av bostadsrätter.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
I detaljplanen har en avvägning gjorts mellan bullerproblematik och förtätning av en centralt belägen
tomt med närhet till service och goda kommunikationer.
Inga riksintressen berörs. Kust till kustbanan som är
riksintresse för kommunikation ligger på 200 m avstånd från planområdet och påverkas inte negativt.
Planområdet berörs av strandskydd från Viskan. Skäl,
överväganden och konsekvenser för strandskyddets
upphävande anges under avsnitt 4.1.6 Upphävande av
strandskydd.
Kommunen har gjort en behovsbedömning avseende
betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 § och
miljöbalken 6 kap 11§. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Stora delar av planområdet utgörs idag av asfalterad
markparkering. Mellan parkeringen i söder och Kellgrensgatan i norr finns en brant gräsbevuxen sluttning. Överst, mot Kellgrensgatan, växer en del större
lövträd, främst lönn och alm.
I samband med genomförandet av planen kommer
markparkeringen bli bostadsgård mellan de två bostadshusen.
4.1.2 Geoteknik

På uppdrag av Cernera Fastigheter AB har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk utredning av
aktuellt planområde. Utredningen konstaterar att
planerade byggnader föreslås grundläggas på berg,
antingen direkt med platta på plansprängt berg eller
via plintar/pålar på befintligt berg.
Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekomma inom planområdet. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas ur
och att slänten i norra delen av fastigheten flackas ut
till 1:2 lutning. Om behov finns av en brantare slänt
kan en kombination av olika permanenta förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner vara lämpligt,
t ex utnyttjande av gabionmurar, jordspikning eller
armerad jord.
Vid detaljprojektering bör kompletterande undersökningar utföras för kontroll av de befintliga och naturliga jordlagrens sammansättning. Under byggtiden
erfordras även temporära åtgärder i form av stödkonstruktioner mot slänten i norr om inte schakt kan
utföras med slänt.
Vid den översiktliga miljötekniska markundersökningen som gjordes i anslutning till detaljplanearbetet för
grannfastigheten, del av Druvefors, Solrosen 8 m.fl.,
2008-05-22 avlästes grundvattenyta till 2,4 meter
under markytan (+129,5). För den föreslagna exploateringen hamnar golvnivån i garaget på som lägst
+131,5 meter över nollplanet. Grundvattennivåerna
varierar något med årstiderna och nederbördsmängden
men bedöms inte påverkas av tillkommande bebyggelse.
4.1.3 Radon

I den geotekniska undersökningen har också radonmätningar utförts. Dessa visar på varierande resultat,
vilket medför att det på plankartan införs en planbestämmelse om att ”Byggnader där människor vistas
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stadigvarande ska utföras radonskyddade”. Detta
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med
marken ska utformas så att luft från marken förhindras
att tränga in.
4.1.4 Markföroreningar

Parallellt med den geotekniska undersökningen har en
miljöteknisk markundersökning gjorts för att undersöka eventuell förekomst av markföroreningar. Resultatet
av miljöprovtagningen visar inte på någon förorening i
de undersökta punkterna. En inventering av verksamhetshistoriken (potentiellt förorenande verksamheter)
har dock inte utförts, vilket innebär att föroreningar
inom fastigheten inte helt kan uteslutas.
Kompletterande undersökningar behöver göras innan
bygglov ges. Eventuellt kan sanering komma att
krävas. På plankartan återfinns planbestämmelse om
att ”Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning
förrän markens lämplighet har säkerställts och vid behov sanering genomförts till nivå motsvarande känslig
markanvändning”.
4.1.5 Fornlämningar & kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inte inom
området.

4.1.6 Upphävande av strandskydd

Viskan flyter fram inom hundra meter från planområdet. För stads- och byggnadsplaner faställda före 1 juli
1975 har strandskydd aldrig kommit att gälla om inte
senare beslut 10§ Miljöbalken införts. Det aktuella
planområdet omfattas i dag inte av strandskydd. Nya
regler för strandskydd infördes 1 juli 2009 som innebär att strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts
av en ny detaljplan. Kommunen får enligt 5kap. 7a §
PBL upphäva strandskyddet i en detaljplan.
I samband med att ny detaljplan upprättas återinträder
strandskydd 100 meter från strandlinjen vid normalt
vattenstånd, i vatten och på land inom planområdet.
Genom planbestämmelse i detaljplanen upphävs det
återinträdda strandskyddet för planområdet.
Strandskyddets syften är att trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade,
bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för
särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen livsvillkoren för
djur- och växtarter.
Som särskilda skäl till att upphäva strandskyddet anförs att planområdet tidigare är planlagt och redan till

Befintliga bostadshus i området med nybyggda bostäder till vänster och äldre rödputsade punkthus till höger.

Området består idag av en industri- och kontorslokal vars baksida fungerar som parkering. Upp mot Kellgrensgatan ligger slänten som planeras att bebyggas med punkthusen.
GRANSKNING 2
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största del ianspråktaget. Området mellan Viskan och
planområdet är bebyggt och planlagt och korsas dessutom av Druveforsvägen. Detta gör att allmänhetens
tillgång till vattendraget redan är begränsad och inte
påverkas av exploateringen inom planområdet. Detsamma gäller för djur- och växtlivet. Förslaget innebär
stadsutveckling och tillgodoser ett allmänt intresse.
4.2 Bebyggelseområden

Inom planområdet ligger befintlig industri- och kontorsbyggnad i tre till fyra våningar med fasader i rött
tegel respektive röd puts. Byggnaderna är placerade
längs med gatorna och med entréer ut mot det publika
gaturummet.
De nya bostadshusen ansluter till befintlig punkthusbebyggelse längs Kellgrensgatan. Här finns både helt
nybyggda punkthus, vitputsade och i 6-7 våningar,
och lite äldre punkthus i sju våningar med fasader i
röd puts. Befintliga punkthus är uppförda med sadeltak.
Stadsdelen befinner sig i ett expansivt skede och flera
av kvarteren kring planområdet står inför en omvandling där industri- och kontorslokaler övergår till
handel och bostäder.
4.2.1 Bostäder och arbetsplatser

Föreslagen bostadsbebyggelse uppförs som bostadsrät-

ter i två 8-våningsbyggnader ovanpå 2 våningar med
underliggande parkeringsgarage.
De föreslagna husen samspelar med sin omgivning
genom att byggnadshöjd och byggnadsform anpassas
till befintliga byggnader längs med Kellgrensgatan norr
om planområdet. Tillkommande bebyggelse placeras
och orienterar sig så att bebyggelsen norr om planområdet längs Kellgrensgatan i möjligaste utsträckning
bibehåller dagsljus och utsikt. Byggrätternas begränsning av höjd och byggnadsarea (”fotavtryck”) säkerställer detta. Området mellan byggnaderna ska fungera
som gård, där får inga tillbyggnader eller komplementbyggnader byggas. Genom att ange högsta nockhöjd
på +139 meter över grundkartans nollplan säkerställs
att garaget och andra byggnadsdelar inte anläggs över
denna höjd.
I befintlig industri- och kontorsbyggnad huserar ett
flertal företag, däribland en svetsutbildning med ca
30 svetsbås. I den riskutredning som tagits fram
framkommer att denna typ av verksamhet inte är
helt förenlig med de föreslagna bostäderna intill. För
att säkerställa en god livsmiljö för de nya bostäderna
kommer därför inte svetsverksamheten att finnas kvar
i lokalen. I detaljplanen regleras området för kontorsoch centrumändamål samt parkering för den översta
våningen. Det finns även möjlighet att anlägga ett

Ny bostadsbebyggelse i form av två punkthus på vardera 8 våningar. Illustration framtagen av Mediacad.
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Vy från Kellgrensgatan av den nya bebyggelsen. Illustration framtagen av Mediacad.

Fassadillustration av de föreslagna punkthusen.

Sektion över den nya bebyggelsen med underliggande parkeringsgarage i två våningar.
GRANSKNING 2
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parkeringsdäck på taket. I byggnadens västra flygel
tillåts även hotell och studentbostäder. Studentbostäderna förutsätter att det går att åstadkomma en tyst
eller ljuddämpad sida för att klara tillräckligt låga
bullervärden och att man kan klara parkeringsnormen
inom fastigheten.

ögatan, 7600 och 5800 för Trandögatan, öster om
Druveforsvägen. Dessa siffror från 2014 är lägre än de
uppmätta trafikmängderna 2009.
Mätningarna på Kellgrensgatan är från 1999. Då uppmättes dygnstrafiken till 1200.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

4.2.2 Offentlig service

Strax öster om de nya bostäderna ligger Daltorpsskolan, en 4-9 skola med 500 elever från Göta och
Trandareds kommundelar. Närmaste F-6-skola är Kristinebergsskolan, ca 750 meter söderut på Kristineberg.
Från planområdet finns säkra gång- och cykelvägar
till Kristinebergsskolan utmed Trandögatan och Lars
Kaggsgatan. Närmaste förskola, Linneagården, ligger
på Kellgrensgatan, inom bekvämt gångavstånd från
området, ca 500 meter.
4.2.3 Kommersiell service

ICA Maxi ligger strax söder om planområdet, utmed
Trandögatan, och flera kommersiella etableringar är
på gång. Utöver detta finns viss kommersiell service i
Druveforscentrum utmed Druveforsvägen.

Gång och cykelväg finns utmed Trandögatan och Druveforsvägen och även som en säker förbindelse över
Söderleden till Trandared och Bergsbo.
4.4.3 Kollektivtrafik

Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Linjerna 2, 7, 15, och 16, som alla passerar centrum, har
busshållplatser på Trandögatan, Trandöbron och Druveforsvägen, inom 250 meter från de nya bostäderna.
Längs Kjellgrensgatan ligger dessutom busshållplats
för linje 16 precis i anslutning till planområdets norra
hörn.
4.4.4 Parkering

4.2.4 Tillgänglighet

En nivåskillnad på ca 10 meter inom planområdets
norra del gör det besvärligt att tillgänglighetsanpassa
utemiljön i form av ramper. Den föreslagna lösningen
innebär att utemiljön för de nya bostadshusen utformas i huvudsak i två nivåer - en övre som utgör den
gröna gårdsmiljön och en nedre som utgör infart och
parkeringsgarage. Den tillgängliga kopplingen mellan
dessa nivåer sker invändigt med hjälp av bostadshusets
och garagets hissar. Utvändigt förbinds nivåerna med
trappor.
4.3 Friytor

Närmaste grönområde återfinns ovanför Kellgrensgatan ca 100 meter norr om planområdet. Där finns
också en större lekplats för hela Druvefors.
Befintlig markparkering blir bostadsgård för de nya
bostäderna. Inga komplementbyggnader får byggas
mellan husen.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Trandögatan utgör en huvudgata i stadens trafiknät
och förbinder Druveforsvägen och Söderleden.
Enligt aktuella uppgifter från Tekniska förvaltningen
är dygnstrafiken på Druveforsvägen, norr om Trand-
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Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt. För oskyddade trafikanter går det att ta sig till och från centrum
på ett säkert sätt likväl som till omgivande stadsdelar.

Befintlig markparkering inom Solrosen 6 kommer att
ersättas med parkeringsgarage i två våningar. Antalet
parkeringsplatser för tillkommande bostäder följer
Borås Stads parkeringsnorm från 1998, dvs 12 bilplatser/1000 BTA bostadsyta. Det ger ett behov av ca
110 parkeringsplatser för de föreslagna bostadshusen.
Det nya parkeringsgaraget täcker behovet för de nya
bostadshusen.
Befintlig parkering på verksamhetslokalernas tak
täcker parkeringsbehovet för befintliga verksamheter.
Om användningen ändras till att omfatta även centrumändamål finns det möjlighet att bygga på befintlig
byggnad med ett parkeringsdäck.
Detaljplanen medger att bostäderna i västra flygeln
utformas som studentbostäder. För studentbostäder
gäller en parkeringsnorm på 0,2 bilplatser/1000 BTA,
vilket bedöms rymmas inom befintliga parkeringsytor.
Utöver detta finns möjlighet till parkering på befintlig
byggnads tak.
Utanför planområdet finns en befintlig parkering längs
med Kellgrensgatan. Parkeringen ligger på allmän
platsmark och ska finnas kvar även efter ett genomförande av detaljplanen.
Inom planområdet finns en infart och parkeringsyta
i öster, som används av fastigheten Solrosen 1. Om
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infart och parkering ska finnas kvar, behöver avtal om
nyttjanderätt skrivas, eftersom de ligger på fastigheten
Solrosen 6.
4.4.5 In- och utfarter

Planområdet har två in- och utfarter, en från Trandögatan och en från Druveforsvägen.
Från Trandögatan nås verksamhetslokalernas nedre
plan. Denna infart är främst för varutransporter. Infarten kompletteras med en gemensamhetsanläggning för
att säkerställa lastbilars möjlighet att backa före utfart.
Från Druveforsvägen ansluter gemensam in- och utfart
till parkeringsgaragets båda plan och till parkeringen
på verksamhetslokalernas tak. Befintlig ramp kommer delvis att användas för att nå plan 2 i garaget. En
gemensamhetsanläggning omfattar den gemensamma
in- och utfarten till garage och takparkering.
Båda in- och utfarter förses med övergångsställe för att
ge tydlig prioritet till fotgängare och cyklister.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Beräkningar visar att dagvattenflödet kommer öka
med ca 15 % efter den planerade exploateringen.
Ökningen av dagvattnet anses som marginell och
avledning genom dagvattenledning betraktas därför
som tillräcklig. Dagvattnets renhetsgrad förändras inte
i och med exploateringen och därmed krävs ingen
särskild rening. Ytterligare dagvattenåtgärder, som
exempelvis fördröjningsmagasin och gröna tak, är inte
nödvändiga, men positiva då de utgör en extra säkerhetsåtgärd när nederbörden har sina flödestoppar.
I förslaget ansluts vatten och spillvatten till Druveforsvägen via befintligt servitut för vattenledningar.
Dagvatten ansluts till Trandögatan.
Lillån söder om planområdet är recipient och har ett
högt naturvärde och godkänd vattenstatus. Detaljplanens genomförande medför ingen negativ påverkan på
Lillån.
Två u-områden säkerställer åtkomst till VA- och dagvattenledningar.
4.5.2 El och värme

De planerade bostäderna är möjliga att ansluta till det
kommunala fjärrvärmenätet. Planen förses med ett
u-område för att säkerställa åtkomst till fjärrvärmeledningar i Trandögatan.
U-området behövs även för elledningar från transfor-

matorstationen på Trandögatan 10 till de nya husen.
4.5.3 Avfall

Hämtning av hushållsavfall sker från Kellgrensgatan
respektive Trandögatan. Rum för avfallshantering förläggs i tillkommande bostadsbebyggelse med åtkomst
från Kellgrensgatan.
4.6 Störningar och risker

En bullerutredning har gjorts inför granskningskedet,
(ÅF-Infrastructure AB, 2015-04-20). Här framgår
att flera bullerkällor berör bebyggelsen i detaljplanen,
både från vägar och också järnväg. Aktuella vägar som
har påverkan är riksväg 40, riksväg 27, Druvforsvägen,
Trandögatan, Alvestavägen och Kellgrensgatan. Aktuell järnväg är kust-till-kustbanan.
I utredningen har utgångspunkten varit att det långsiktiga riktvärdet är 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats.
Vidare att riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån kan
uppfyllas även om ljudnivån är högre än 55 dBA då
under förutsättning att planlösningar anpassas så att
tillgång ges till en ljuddämpad sida (50 dBA ekvivalent
ljudnivå).
Av beräkningsresultatet framgår att riktvärdet 55 dBA
vid fasad uppfylls vid nästan alla fasader. I förslaget
som ligger till grund för denna utredning finns bullerskärmar (med en tät del) på balkongerna.
4.6.1 Buller från väg och järnväg

Vid de två nya flerbostadshusen beräknades den ekvivalenta ljudnivån på huvuddelen av fasaderna uppfylla
riktvärdet 55 dBA. För det västra huset överskrids
ljudnivån med 1 decibel (marginell avvikelse) för 15
stycken av lägenheterna. För det östra huset överskrids
ljudnivån med 1-2 decibel (marginell avvikelse) för 4
stycken av lägenheterna. De lägenheter där ljudnivån
på 55 dBA överskrids kompenseras med en ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen.
Av beräkningsresultatet framgår att riktvärdet för bostadens uteplats (55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå) kan uppfyllas för de flesta
bostäderna. För enstaka uteplatser där riktvärden inte
uppfylls (balkong) betraktas dessa som komplement
till en gemensam uteplats som uppfyller riktvärdet.
På innegården uppfylls riktvärden för uteplats och det
bedöms därmed finnas goda möjligheter till att ordna
tysta uteplatser i marknivå.
Den befintliga byggnaden (flygeln) är den mest bullerutsatta. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot
Druveforsvägen beräknades till 62-63 dBA. På den
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Fasad vid det västra huset där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas överstiga riktvärdet 55 dBA är
markerade i orange. I figuren syns även bullerskärm (glasning) på balkong.
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Fasad vid det västra huset där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas överstiga riktvärdet 55 dBA är
markerade i orange. I figuren syns även bullerskärm (glasning) på balkong.
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Fasad vid det östra huset där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas överstiga riktvärdet 55 dBA är
markerade i orange. I figuren syns även bullerskärm (glasning) på balkong.

Bullerkarta över dygnsekvivalent ljudnivå för väg och tågtrafik (sammanlagrad ljudnivå) 1,5 meter ovan mark.
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bullerskyddande sidan beräknas ljudnivån till högst
50 dBA (uppfyller ljuddämpad sida). Det innebär
att eventuella bostäder uppfyller riktvärdena under
förutsättning att lägenheterna görs genomgående och
kompenseras med ljuddämpad sida för hälften av
bostadsrummen eller enkelsidiga in mot innergården.
Om byggnaden istället blir hotell finns inga riktvärden
för ljudnivåer att ta hänsyn till i utomhusmiljön.
För att säkerställa ljudnivåer enligt gällande riktlinjer
införs på plankartan bestämmelse om att ekvivalent
ljudnivå får inte överstiga 65 dBA vid bostadsfasad.
Vid ekvivalent ljudnivå 55-65 dBA vid bostadsfasad
ska minst hälften av bostadsrummen i respektive
lägenhet orienteras mot ljuddämpad sida samt ges tillgång till uteplats med högst 50 dBA ekvivalent nivå,
65 dBA maximal nivå.

Behovsbedömningen konstaterade att det är viktigt att
belysa följande frågor i detaljplanen:
t

Buller

t

Geologi och markföroreningar

t

Stadsbild och skuggbildning

5.2 Hållbar utveckling

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens
spelregler som avser att vägleda till en hållbar bebyggelsestruktur:
t

Planförslaget innebär en förtätning i befintlig
stadsstruktur och en möjlig omvandling av kontorslokaler till studentbostäder.

t

Detta innebär en större variation av bebyggelsen och kan stärka befintlig handel och service i
stadsdelen.

De mätningar av luftföroreningar, främst från trafiken,
som genomförts i Borås visar att omgivningsluften
inte överskrider miljökvalitetsnormerna i dagsläget.
Därför bedöms inte området för de planerade bostadshusen vara utsatta för haltnivåer som överskrider
miljökvalitetsnormerna.

t

Planförslaget har tillgång till ett bra utbud av
kollektivtrafik och tillskottet av bostäder kan ytterligare stärka kollektivtrafiken. Området är väl
försörjt med bra cykelvägar.

t

Det finns möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet.

4.6.4 Åtkomst för räddningstjänsten

t

Bebyggelsen utformas så att räddningstjänsten ges
tillgång till alla lägenheter vid en eventuell utrymning.
Detta kan till exempel göras genom att balkonger eller
fönster nås med stegbil eller att särskilda trapphus
byggs, så kallade Tr1- eller Tr2-trapphus, som används
vid utrymning.

Bostäderna får nära till befintligt grönområde
uppe på Druvefors.

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.

4.6.3 Luftkvalitet

I detta fallet så finns det alltså inga krav på att bjälklaget i garaget ska kunna vara körbart. Om det görs
körbart så kan räddningstjänsten däremot arbeta mer
effektivt.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan gjordes inför arbetet med detaljplanen (140507). I
den sammanfattande bedömningen konstateras att:
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts användning för bostäder och icke störande
verksamhet samt kontor och i planbestämmelser
begränsas byggnadernas höjd och exploateringsgrad.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
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5.3 Miljö

Planförslaget leder inte till negativ omgivningspåverkan.
5.3.1 Miljökvalitetsnormer vatten

Viskan utgör en så kallad vattenförekomst. Delen förbi
planområdet har idag en otillfredsställande ekologisk
status. Målet är att nå en god ekologisk status år 2021.
Detaljplanen försämrar inte möjligheten att nå målet.
När befintlig parkering övergår till anlagd park minskar risken för föroreningar. Parkering för nya bostäder
sker i huvudsak i källargarage vilket också minskar
risken för spridning av föroreningar.
5.3.2 Stadsbild

De nybyggda husen i 8 våningar bedöms samspela
med sin omgivning genom att byggnadshöjd och
byggnadsform anpassas till befintliga byggnader längs
med Kellgrensgatan norr om planområdet. Tillkommande bebyggelse placeras och orienterar sig för att
ta så lite utsikt som möjligt för bebyggelsen norr om
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Övre bilderna visar befintlig skuggning under vår- och höstdagjämning, undre bilderna visar
skuggningseffekt från de nya bostadshusen och med två extra våningar på flygeln.
planområdet längs Kellgrensgatan.
5.3.3 Skuggstudie

Solstudien visar hur skuggorna vandrar över grannfastigheterna under midsommar samt under vår- respektive höstdagjämningen. Det är de senare datumen som
är vägledande vid bedömning av omgivningspåverkan
från planområdet.
Den södra gaveln (och i viss mån delar av de övriga
fasaderna) vid Kellgrensgatan nr 25 ligger i skugga
under delar av förmiddagen.
Endast en marginell del av den nedre våningen vid
bostäderna på Kellgrensgatan nr 28 skuggas omkring
lunch och delar av de två nedre våningarna av nr 26

skuggas på eftermiddagen efter klockan 15:00 av det
västra bostadshuset. De 3-4 nedre våningarna på nr 24
skuggas efter klockan 15:00 på eftermiddagen av det
östra bostadshuset.
Samtliga fastigheter norr om planområdet påverkas
av skuggning från de föreslagna bostadshusen. För de
flesta är dock skuggorna vandrande och uppehåller sig
inte längre än någon timme i taget.
5.3.4 Ändamålsenlig struktur

Planförslaget innebär en förtätning och ett effektivt
användande av befintlig struktur - gator, VA, fjärrvärme och kollektivtrafik.
5.3.5 Tillgänglighet/Handikappanpassning
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Den tillgängliga kopplingen mellan utemiljöns två
nivåer - bostadsgård och infart - sker invändigt med
hjälp av bostadshusets och garagets hissar. Utvändigt
förbinds nivåerna med trappor. Detta är en förbättring
jämfört med dagens branta slänt.
5.3.6 Infrastruktur

Bebyggelsen kan utnyttja befintligt fjärrvärmenät och
befintligt VA.

5.5.5 Trafikmiljö

Planen innebär en acceptabel påverkan på trafikmiljön. In- och utfarterna till fastigheterna förses med
övergångsställe för att säkra prioritet för fotgängare
och cyklister.
5.5.6 Buller

5.4 Sociala värden

Planförslaget innebär en förtätning och en ökad variation i bebyggelsen. En tidigare bakgård till verksamhetslokalerna blir bostäder och bostadsgård, samtidigt
som verksamhet kan behållas i befintliga lokaler. Det
ger utrymme för varierat stadsliv, med många olika
invånare och besökare under olika tider på dygnet.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Miljökvalitetsnormer & luftföroreningar

Området för de planerade bostadshusen bedöms inte
vara utsatta för haltnivåer som överskrider gällande
miljökvalitetsnormer.
5.5.2 Vattenavrinning

Enligt dagvattenutredningen finns tillräcklig kapacitet
i VA-nätet.
5.5.3 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Området påverkas inte av översvämningsrisker från
Lillån och Viskan enligt den detaljerade översvämningskartering som Borås Stad tagit fram under 2010.
I karteringen har man tagit hänsyn till ett högsta
beräknade flöde med hänsyn tagen till framtida klimatförändringar, det högsta beräknade flödet motsvarar ett mycket extremt flöde med en återkomsttid på
10 000 år. För området redovisas ett extremscenario
där vattennivån kan stiga till +132 över nollplanet,
för den föreslagna exploateringen hamnar golvnivån i
bostäderna på som lägst +133,5 meter över nollplanet.
Bostäderna berörs därmed inte om detta extremflöde
skulle inträffa. Lägsta golvnivå i garaget hamnar dock
på +131,5 meter över havet.
5.5.4 Radon och förorenad mark

Radonmätningarna visar på varierande resultat, vilket
medför att en kompletterande undersökning bör utföras före byggstart. Läs mer under 4.1.3 - Radon.
Den miljötekniska markundersökningen visar inte
på någon förorening i de undersökta punkterna. En
inventering av verksamhetshistoriken (potentiellt förorenande verksamheter) har dock inte utförts, vilket
innebär att föroreningar inom fastigheten inte helt kan
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uteslutas. Kompletterande undersökningar behöver
göras och eventuellt kan sanering komma att krävas.
Läs mer under 4.1.4 - Markföroreningar.

Kompensationsåtgärder behöver vidtas i form av tysta
uteplatser på den gemensamma innergården. För vissa
lägenheter överskrids 55 dBA ekvivalent ljudnivå
vilket kräver att minst hälften av bostadsrummen
förläggs mot ljuddämpad sida. Av beräkningsresultatet
framgår att riktvärdet 55 dBA vid fasad uppfylls vid
nästan alla fasader. I förslaget som ligger till grund för
denna utredning finns bullerskärmar (med en tät del)
på balkongerna. Läs mer under 4.6 - Störningar och
risker.
5.5.7 Skyddsavstånd

Behov av skyddsavstånd bedöms inte finnas i eller i
anslutning till planområdet.
5.5.8 Övriga störningar

Planförslaget medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
5.5.9 Farligt-gods-transport

Planförslaget påverkas inte av riskerna förknippade
med transport av farligt gods. Avståndet till närmaste
farligt godsled (Kust-till-Kust-banan) är över 200
meter från planområdet.

6. Administrativa frågor
6.1. Genomförandetid

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft.
6.2. Handläggning

Planen hanteras med normalt planförfarande och
antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3. Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
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planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.4. Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, radon, markföroreningar, risk, VA och dagvatten samt buller utgör
planunderlag.
6.5. Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning i samarbete med representanter
från kommunala förvaltningar.
Arbetet har skett i samverkan med markägaren och
plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder
genom Maria Nykvist.

Planavdelningen

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Druvefors, SOLROSEN
6, Borås Stad, upprättad den 15 april
2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor

Andreas Klingström

Eva-Marie Larsson

planchef

planarkitekt

Detaljplanen är upprättat på initiativ från Cernera
Solrosen 6 KB och avser att möjliggöra uppförandet av
två flerbostadshus i 8 våningar.
2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd 3:e kvartalet 2014
Granskning 2:a kvartalet 2015
Antagande 2:a kvartalet 2015
Laga kraft 3:e kvartalet 2015
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter
på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3. Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet
av detaljplanen.
2.4. Huvudmannaskap

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är huvudman för intilliggande allmän platsmark.
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3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1. Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar Solrosen 6 som är i privat ägo.
3.2. Fastighetsbildning

Solrosen 6 avses att delas upp i flera fastigheter.
Om så sker möjliggör planen bildandet av en eller flera
gemensamhetsanläggningar för t.ex. infart och parkeringsgarage.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Underjordiska ledningar som hamnar på kvartersmark
markeras med u-område, respektive ledningsägare
ansvarar för att säkerställa ledningarna med servitut
eller ledningsrätt. De vattenledningar som idag ligger
i planområdets västra del och är säkrade med servitut
kan även i framtiden ligga kvar. Eventuellt kan det
krävas servitut för att ansluta den nya bebyggelsen till
kommunala ledningar.

5.4. Trafik

De befintliga verksamhetslokalernas nedre plan nås
genom in- och utfart från Trandögatan. Det ska även
bildas en gemensamhetsanläggning i anslutning till
denna infart för att göra det möjligt för lastbilar att
vända.
De befintliga parkeringarna på verksamhetslokalens
övre plan samt det kommande parkeringsgaraget nås
från Druveforsvägen.
Båda in- och utfarterna kommer att passera befintlig
gång- och cykelväg utanför planområdet. Exploatören
ansvarar för att återställning av gång- och cykelväg
görs i samråd med Tekniska förvaltningen och utformas så att gång- och cykeltrafikanter har företräde.

Markenheten
Jessica Ekberg

4. Ekonomiska frågor
Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören
som reglerar kostnader för framtagande av detaljplan.
I enlighet med detta avtal ska planavgift inte tas ut
vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.

Exploateringsingenjör

Exploatören får inkomster till följd av försäljning av
bostäder
Exploatören får kostnader i form av anslutningsavgifter för VA, fastighetsbildningsåtgärder samt byggnation av bostäder och parkering.

5. Tekniska frågor
5.1. Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt VA-nät.
Kommunala ledningar finns i Druveforsvägen och
Trandögatan.
Befintliga fjärrvärmeledningar finns i Druveforsvägen
och anslutning till ny bebyggelse är möjlig.
5.2. El och tele

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga eloch teleledningar.
5.3. Parkering

Solrosen 1 använder idag en yta på fastigheten Solrosen 6 för parkering. Om detta ska fortsätta bör ett
nyttjanderättsavtal tecknas mellan fastighetsägarna.
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Samrådsredogörelse

REMISSPART

Upprättat den 15 april 2015 med avseende på detaljplanen för Druvefors,
Solrosen 6, Borås Stad.
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 11 juni 2014 har ägt rum under tiden 16 juni
– 19 augusti 2014. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
Elva remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet. Sju berörda sakägare har under samrådstiden
inkommit med erinringar mot förslaget.

S1

Kommunstyrelsen

2014-08-19

S2

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2014-08-08

S3

Trafikverket

2014-08-25

S4

Tekniska nämnden

2014-09-02

S5

Kulturnämnden

2014-09-01

S6

Miljö- och konsumentnämnden

2014-08-28

S7

Stadsdelsförvaltningen Väster

2014-09-01

S8

Borås Energi och Miljö AB

2014-08-15

S9

Polismyndigheten i Västra Götaland

2014-08-13

S10

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2014-08-05

S11

Lantmäterimyndigheten

2014-07-04

SAKÄGARE

SVAR DATUM

S12

Willhem Borås

2014-07-31

S13

Ombud för Ålleberg 1

2014-08-19

S14

Boende Gullkragen 5 (1)

2014-08-01

S15

Boende Gullkragen 3

2014-08-18

S16

Boende Gullkragen 5 (2)

2014-08-19

S17

Boende Gullkragen 5 (3)

2014-08-19

ÖVRIGA

S18

2.1 Ändringar av planförslaget

SVAR DATUM

SVAR DATUM

Boende Storstugan 8

2014-08-11

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
Ändring av användningsbestämmelser avseende icke
störande verksamhet har tagits bort ur planen.
Ändring av egenskapsbestämmelser genom att höjde
på husen har sänkts från +192 i totalhöjd till +170 i
nockhöjd, vilket motsvarar den höjd som befintliga
punkthus längs gatan har. Bestämmelser kring markmiljöundersökning och buller läggs till på plankartan.
Ändringar av gränser på plankartan avseende ytan
möjlig att bebygga med punkthus för att anpassas till
den nya formen på byggnaderna.
Planbeskrivningen har förtydligats i avsnitten som
bl.a. berör dagvatten, grundvatten, översvämningsrisk
och buller.
Genomförandebeskrivningen har kompletterats med
tydligare beskrivning av kostnadsfördelningen samt
återställning av allmän platsmark. Dessutom har
avsnitten om fastighetsrättsliga frågor samt vatten och
avlopp förtydligats.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen kungörs för granskning enligt PBL
5:18.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S1 Kommunstyrelsen

En förtätning med bostäder på Druvefors är positivt
för stadens utveckling och stämmer överens med Borås
Stads ambitioner om en utvidgning av centrum. I
Borås Stads vision 2025 står att läsa: ”Vi förtätar stadskärnan och strävar efter att tredubbla antalet invånare
i stadskärnan från 2012 till 2025”. Planförslaget ligger
väl i linje med denna strategi. Behovet av fler bostäder
i Borås är stort och planförslagets förverkligande skulle
skapa många bostäder på ett mycket centralt område.
Närheten till staden med dess service och goda kommunikationer talar för att området lämpar sig väl för
förtätning.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en eventuell framtida omvandling till bostäder i befintliga
byggnader. Bullersituationen behöver dock studeras
ytterligare för att visa att bostadsändamål är möjligt.
Även svetsverkstaden bör prövas för bostadsändamål.
Kommunstyrelsens uppfattning är att det behövs en
politisk dialog om var någonstans i Borås det ska byggas höga hus i framtiden. För att undvika utdragna
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planprocesser i varje enskilt fall kan det krävas övergripande beslut.
Sammantaget ställer sig Kommunstyrelsen positiv till
planförslaget.
Kommentar

Inför granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny
bebyggelse än den befintliga, vilket gör att bl.a. bullersituationen förbättrats på platsen.
Svetsverksamheten kommer byta lokal, vilket gör att
frågor om risk och luftutsläpp försvinner. På grund
av bullersituationen anses det inte lämpligt att tillåta
bostäder på nuvarande svetsverkstaden.
S2 Länsstyrelsen

Det aktuella planområdet ingick i ett tidigare planförslaget. Länsstyrelsen har jämfört underlaget som kan
anses vara aktuellt även för detta förslag. Bland annat
har noterat att frågor som berörde översvämningsrisker samt risker från den närliggande svetsskolan har
behandlats olika. Eftersom förutsättningar är samma
anser Länsstyrelsen att det aktuella planförslaget bör
hantera frågor på ett jämförbart sätt.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan komma att prövas med avseende
på frågor som berör hälsa/ säkerhet som måste lösas
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.
Hälsa och säkerhet
Trafikbullerstörningar
Bullerutredningen behöver kompletteras med prognostiserade bullerberäkningar. Lämpligt prognosår
kan vara 2030. Detaljplanenen medger bostäder i den
västra huskroppen som vetter mot Druveforsvägen
(kvartersmark med bestämmelsen KBC), bullerutredningen behöver därför även omfatta denna del.
Av Boverkets allmänna råd ”Buller i planeringen”
framgår att om avsteg från riktvärdet 55 dB(A) görs
bör minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats,
vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida. Den föreslagna utformningen visar att ett flertal lägenheter får
en ekvivalent bullernivå som är mer än 55 dB(A). I
dessa fall behöver kommunen redovisa hur tysta eller
ljuddämpade sidor kan möjliggöras och även hur
samtliga boende får tillgång till en tyst eller ljuddämpad uteplats. Ifall inte alla lägenheter kan förses
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med en balkong som klarar ekvivalentnivån 50 dB(A)
behöver då en gemensam uteplats med goda kvalitéer
som klarar maximalnivån 70 dB(A) och ekvivalentnivån 50 dB(A) anordnas. En sådan uteplats behöver
säkerställas i planen.
Då hänsyn till buller behövs tas vid utformningen av
bostäderna behöver lämpliga bestämmelser om detta
införas.
Markföroreningar
Kompletterande undersökningar behöver göras innan
bygglov ges. Eventuellt kan sanering komma att krävas. Lämplig bestämmelse behöver därför införas där
bostäderna planeras.
Radon
Radonmätningarna visar på varierande resultat.
Lämplig upplysning eller bestämmelse behöver därför
införas på plankartan.
Risker
Vad gäller närheten till svetsskolan och de brandfarliga
gaser som hanteras där, har den kvalitativriskutredningen som har tagits fram visar i sin slutsats att inga
hinder finns för etablering av bostäder på 15-20 meter
från svetsskolan. Detta kan upplevas som alltför kort
avstånd vilket gör att de säkerhetsaspekter som är
kopplade till svetsskolan behöver undersökas närmare.
Planbestämmelse som reglerar utrymningsvägarnas
placering ska införas.
Dagvatten
I vatten- och avlopputredningen föreslås att dagvattnet
ansluts till Trandögatan. Om dagvattnet behöver renas
beror ofta på recipienten. Vilken är recipienten? Renas
dagvattnet från Trandögatan idag? Eventuellt bör bestämmelse införas om att dagvatten ska renas och vid
behov fördröjas.
Gestaltning
Planområdet är utsatt för buller från flera håll, både
från väg och också järnväg. Länsstyrelsen ställer frågan
om lämplighet att utforma flerbostads hus i form av
höga punkthus i ett bullerutsatt läge? Kommunen bör
utreda andra fördelaktiga utformningar av huskroppar
för att minska bullerutsatthet.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Grundvatten
Planerade fastigheter befinner sig inom grundvattenförekomsten SE 640273-132849, eventuell påverkan
på denna behöver klarläggas. En geoteknisk utredning
har gjorts på grannfastigheten 2008, men kommunen
bör kontrollera grundvattennivån på den aktuella
fastigheten också. Förtydligande behövs om schakt-
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ning kommer att ske under grundvattenytan. Kommer
golvnivån för källarplan/garage befinna sig över eller
under grundvattenytan? Pumpning och bortledning
av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap Miljöbalken om det inte är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas.
I planbeskrivningen beskrivs miljökvalitetsnormer vatten för Viskan. Även eventuell påverkan på vattenförekomsten Lillån, SE 640046-133366, bör beskrivas.
Strandskydd
Strandskydd återinträder för Viskan och berör området som ingår i DP. Dock går strandskyddsområdet
som mest in 20 meter i Planområdets västra del och
här finns bara mark som kan anses vara ianspråktagen
på ett från strandskyddslagstiftning godkänt sätt. Dvs.
strandskyddet får upphävas med det särskilda skälet att
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7
kap 18 § punkt 1 MB.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny
bebyggelse än den befintliga, vilket gör att bl.a. bullersituationen förbättrats på platsen.
För att säkerställa en god livsmiljö för de nya fastigheterna kommer inte svetsverksamheten finnas kvar i
lokalen.
Bullerutredningen har uppdaterats utefter ny bebyggelse och prognosår 2030.
Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts och vid behov
sanering genomförts till nivå motsvarande känslig
markanvändning, en bestämmelse om detta läggs till
på plankartan. En bestämmelse om radonskyddade
bostäder läggs till på plankartan.
Planbeskrivningens texter kring dagvatten, grundvatten och översvämningsrisken har förtydligats.
S 3 Trafikverket

Planområdet ligger inringad av kommunala vägar 150
meter nordöst om kust- till kustbanan och 350 meter
söder/väster om väg 27/41. Båda är utpekade som
riksintressen för kommunikationer i enlighet med §
3:8 Miljöbalken.

Underlaget till bullerberäkningen
Förutsättningar för spårbunden trafik till bullerberäkningen verkar överstämma med Trafikverkets
trafikeringsprognoser. Däremot vill Trafikverket att
kommunen klargör trafikflödet längs väg 27/41 öster
om planområdet samt väg 40 norr om planområdet.
Högsta tillåtna hastighet längs väg 27 är enligt NVDB
i dagsläget 50 km/tim med en sammanlagd ÅDT
av 30 187 fordon per dygn, varav 1 733 är lastbilar
(2011). Högsta tillåtna hastighet längs väg 40 strax
norr om planområdet är enligt NVDB i dagsläget 70
km/tim. Antal fordonsrörelser längst vägen är cirka 36
000 fordon per dygn, varav 3 519 är lastbilar (sammanlagd båda riktningar i 2011). Bullerberäkningen
bör baseras på prognos för år 2030. Detta gäller för
tågtrafiken men oklart om det också gäller vägtrafik.
Trafikbuller
De riktvärden som finns för trafikbuller och som
anges i regeringens proposition 1996/97:53 ska följas
vid planering av ny bebyggelse för att uppnå en god
boendemiljö. Kommunen är beslutande myndighet
och kan i vissa lägen och under vissa förutsättningar
göra avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller.
Trafikverket anser det vara acceptabelt så länge en god
boendemiljö fortfarande kan uppnås. Om avsteg från
riktvärdena tillämpas anser Trafikverket dessutom att
kommunen ansvarar för eventuella bullerstörningar
i framtiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader
till följd av kommunens planering eller bristande
uppföljning av planering kommer Trafikverket att
överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen.
Trafikverket godtar att kommunen uppfyller kriterierna för tillämpning av avsteg i detta fall pga. central
lokaliseringen. Trafikverket noterar att punkthusen
delvis klarar ljudnivåerna för buller i avstegsfall med
beräknade ekvivalenta ljudnivåer upp till 57 dB(A).
Däremot visar inte bullerberäkningen att ”minst
hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara
vända mot tyst eller ljuddämpad sida” dvs. 45-50 dBA
vid fasad (Boverkets Allmänna Råd 2008:1). Bullerberäkningen visar att de flesta lägenheter inte klara
maximal ljudnivå, 70 dB(A) som gäller även i avstegsfall. Ljudnivåerna krockar med kommunens egna råd
från 2009. Enligt Boverkets Allmänna Råd 2008:1
”varje bostadslägenhet bör ha tillgång till en uteplats,
gemensam eller privat, med god ljudmiljö i anslutning
till bostaden. Balkonger och uteplatser bör normalt
placeras på bostadens tysta sida”. I planförslaget klarar
väldigt få lägenheter detta krav. Därför klarar inte
punkthusen kriterier för att tillämpa avstegsfall. Enligt
Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer vid
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planering av bebyggelse (TRV 2011:460) bör inomhusnivån minst uppfylla ljudklass B. Detta gäller även
för avstegsfall.

Luftfartsverket angående den nya byggnadshöjden
har de meddelat att bebyggelsen inte kommer påverka
luftfarten.

Luftfart
För att flygverksamheten vid en flygplats skall fungera säkert finns olika skyddsområden. Det föreslagna
16-våningshuset kommer att ha en byggnadshöjd
upp till 192 meter och är beläget inom den så kallade
MSA på verkade ytan för Landvetter flygplats. MSA
(Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen.
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över
den MSA-påverkade ytan, vars höjd är densamma som
högsta hinder inom ytan. Samråd krävs därför med
berörd flygplats för att säkerställa att byggnaden inte
ger en negativ inverkan på flygplatsen. Byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Vi
vill därför påminna om skyldigheten att samråda med
Luftfartsverket i denna fråga samt skyldigheten att ansöka om Lokaliseringsbedömning. För byggnader över
45 meter inom tätort ska även lokaliseringsbedömning
göras av Försvarsmakten. Vi vill även påminna om
skyldigheten till så kallad hindermarkering och hänvisar till Transportstyreisens föreskrifter om allmänna
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara
för luftfarten (TSFS 2010:155). Så länge ett föremål
markeras enligt föreskriften behövs inte ett beslut om
markering från Transportstyrelsen i varje enskilt fall.
Samråd bör också göras med Viareds flygplats för
att säkerställa att föreslagen bebyggelse inte påverkar
flygtrafiken.

Bullerutredningen har uppdaterats med prognosår
2030 samt för ny byggnadsform.

Trafikverkets bedömning
Trafikverket instämmer i att planområdet med sitt
kollektivtrafiknära läge och centrumnära placering kan
omfattas av Boverkets avstegs principer från riktvärden
för buller. Den ekvivalenta ljudnivån överstiger riktvärden för avstegsfall och Trafikverket vill framhålla
att det är av avgörande att bullerfrågorna löses på ett
tillfredsställande sätt i enlighet med acceptabla avsteg
utifrån Boverkets Allmänna Råd.

Detaljplaneförslaget påverkar stadsbilden, men då
natur- och kulturvärden inte nämnvärt berörs och
strandskyddet kommer att återinföras har Kulturnämnden i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

Övrigt
Det är noterat att detaljplanen har stöd av översiktsplanen. Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande
i ärendet.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på
ny bebyggelse än den befintliga, vilket gör att bl.a.
bullersituationen förbättrats på platsen. I dialog med
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S4 Tekniska nämnden

Med tanke på all exploatering som sker i området och
att Trandögatan idag är hårt belastad bör en trafikutredning göras över hela Druveforsområdet.
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen med föreslagen ändring.
Kommentar

Inför granskningsskedet har dialog med Tekniska
förvaltningen och Stadskansliet förts kring trafikutredning i området. En utredning över möjliga förändringar i trafiknätet inom och runt området har påbörjats.
S5 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till yttrande över detaljplan för Druvefors, Solrosen 6, Borås
Stad med beaktande av nedan framförda synpunkter.
Den arkitektoniska utformningen är väsentlig för att
byggnaderna skall bli positiva tillskott i vår stadsbild
och god bebyggelse för de boende. Krav ska ställas
på att befintliga och angränsande byggnaders höjder
också anges i fast höjdangivelse samt att formspråket
anknyter till befintliga punkthus och att skuggpåverkan minimeras så långt möjligt för ljusinsläpp i befintlig bebyggelse. Höga ambitioner avseende boende- och
byggnadskvalitéer gynnar befintliga kulturvärden.

Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny
bebyggelse än den befintliga. Detta gör att förslaget
bättre knyter an till befintlig bebyggelse i området,
men ger även mindre skuggeffekt då höjden blir avsevärt lägre.
S6 Miljö- och konsumentnämnden

Beräkningarna i bullerutredningen är gjorda efter
trafikmätningar från 2014. Vid den pågående byggnationen av riksväg 27 kommer en ny avfart att ledas via
Gässlösavägen till Druveforsvägen. Vid avfarten från
riksväg 27 planeras också ett industriområde. Ett nytt
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Systembolag är under byggnad vid ICA MAXI. Dessa
byggnationer kommer sannolikt att öka trafikmängderna på Druveforsvägen och Trandögatan. Det kan
innebära ökade bullernivåer vid de planerade bostadshusen. Planen bör därför kompletteras med en översyn
av trafikförhållandena i området, eventuellt med en
kompletterande bullerberäkning utöver den för den
befintliga byggnaden.
De beräknade bullervärdena är högst på de övre
våningarna. Byggnader med ett lägre antal våningar
skulle minska andelen störda lägenheter.
I övrigt har Miljöförvaltningen inga synpunkter.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny
bebyggelse än den befintliga, vilket gör att bullersituationen förbättrats på platsen. Bullerutredningen har
uppdaterats med prognosår 2030 samt för ny byggnadsform.
Inför granskningsskedet har dialog med Tekniska
förvaltningen och Stadskansliet förts kring trafikutredning i området. En utredning över möjliga förändringar i trafiknätet inom och runt området har påbörjats.
S7 Stadsdelsnämnden Väster

Det finns stor efterfrågan på förskoleplatser på Götaområdet, den aktuella byggnationen aktualiserar
vikten och behovet av att det tas fram platser för
lokalisering av förskolor i närområdet.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
för en ny förskola på Bergsäter.
S8 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö har granskat detaljplanen och
har inga synpunkter på densamma.
S9 Polismyndigheten i Västra Götaland

Det är viktigt att inga skymmande buskage eller träd
stör trafiksäkerheten.
Parkeringsplatser i markplan ersätts med parkeringsgarage. En viss övertalighet av parkeringsplatser bör
finnas med i planeringen. Parkeringsplatserna skall
vara lätta att övervaka och under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst.
Kommentar

Synpunkterna förs vidare till exploatören men är inte
något som går att reglera i detaljplanen.

S10 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Då tidigare bebyggelse samt de framtida förändringar
som sker vid ICA-Maxi, har och kommer att förändra
trafikmängden i korsningen Druveforsvägen-Trandögatan medför att det är viktigt att genomföra en
förändring av korsningen för att underlätta trafikflödet
i densamma.
Då en del av våningsplanen får en ljudbild som
överstiger gällande gränsvärden behöver huskroppen
kompletteras med ett tekniskt utförande för att boendemiljön skall bli acceptabel.
Det är viktigt att en kompletterande radonmätning
genomförs, då tidigare mätning har visat på varierande
resultat.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats om
och våningsantalet på platsen har sänkts genom att
inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny bebyggelse än den befintliga, vilket gör att bullersituationen förbättrats på platsen. Inför granskningsskedet har
dialog med Tekniska förvaltningen och Stadskansliet
förts kring trafikutredning i området. En utredning
över möjliga förändringar i trafiknätet inom och runt
området har påbörjats. En bestämmelse om radonskyddade bostäder läggs till på plankartan.
S11 Lantmäterimyndigheten

Den administrativa bestämmelsen för upphävande av
fastighetsindelning behöver förtydligas.
Kommentar

Planförslaget förtydligas kring bestämmelsen om fastighetsindelning.
3.2 Sakägare
S12 Willhem Borås

Vi överklagar detaljplanen, med diarienummer BN
2011 – 1560.
Willhem förvaltar fastigheterna Solrosen 1 och 3, samt
Gullkragen 2, 3, 4, 5, 6 och 7 på Druvefors. Dessa
fastigheter ligger alla i området och påverkas mer eller mindre av de tilltänkta nybyggnationerna. Det är
främst höjden på fastigheterna vi emotsäger oss. Vi anser att de tilltänkta fastigheterna tar ljus och sol samt
utsikt från våra hyresgäster. Attraktiviteten att hyra
boende i Willhems fastigheter kommer att minska,
då den tilltänkta nybyggnationen ger slagskugga över
balkonger och utsikten som finns idag försvinner.
Vi på Willhem arbetar väldigt aktivt med att utveckla
och förbättra fastigheterna på Kellgrensgatan, bl a genom våra Willhem lyft, vilket innebär att vi totalreno-
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verar lägenheterna mellan in- och utflyttande hyresgäster. Vi drar även vattenstammar i fastigheterna, förnyar
elen och utför relining på avloppsstammar.
Den planerade byggnationen är negativ för vår satsning, då en stor attraktionskraft hos våra lägenheter är
de fina balkongerna i bra läge och med fin utsikt.
Vi vill tillägga att vi är positiva till nybyggnation i
området, men förordar låghus på nämnda tomt.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats om
och våningsantalet på platsen har sänkts genom att
inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på ny bebyggelse än den befintliga. Detta ger mindre påverkan
på omkringliggande bebyggelse i form av skuggeffekter.
S13 Ombud för Ålleberg 1

Trafikfrågeställningar utefter Trandögatan har inte
utretts i önskvärd omfattning. Aktuell bebyggelse,
tidigare uppförd ny bebyggelse utefter Druveforsvägen och Trandögatan, framtida ytterligare förtätning/
exploatering inom området samt en handel i positiv
utveckling inom Ålleberg 1 kommer högst sannolikt
att resultera i ett påtagligt högre trafikflöde på Trandögatan.
Redan med dagens trafikmängd kan vi till och från
konstatera att trafikflödet lamslås av fordon som skall
ta sig in på fastigheterna genom att korsa mötande
trafik.

Kommentar

Inför granskningsskedet har dialog med Tekniska
förvaltningen och Stadskansliet förts kring trafikutredning i området. En utredning över möjliga förändringar i trafiknätet inom och runt området har påbörjats.
Besöksparkeringarna längs med Trandögatan kommer
att vara kvar. För att få bygglov till att ändra befintlig
byggnad till mer kontor och handel kommer det ställas krav på att parkeringsnormen uppfylls. I detaljplan
går det inte att reglera hur invånare använder sig av
obevakade parkeringsplatser.
S14 Boende på Gullkragen 5 (1)

Under senare år har det inom Druveforsområdet
uppförts många stora flerbostadshus. Det finns föga
utrymme för naturområden. Alltså bör ej ytterligare
byggnader uppföras.
Kommentar

Det finns ett politiskt beslut i Borås om att förtäta
och utvidga centrum. Behovet av bostäder i Borås är
stort och en bostadsbyggnation i det aktuella området
skulle skapa många nya bostäder i ett centralt läge med
tillgång till service och goda kommunikationer.
Det aktuella området används inte idag som naturområde då det består av en otillgänglig trädbevuxen slänt.
Mellan de nya punkthusen kommer det vara öppet ca
30 meter vilket gör att stora delar av slänten kommer
bevaras men istället användas för innergård till de nya
bostadshusen.

Vi kan själva konstatera att vi, inom Ålleberg 1, önskar
se en förändring av in- och utfarter för den nordvästra
parkeringsytan. Rondellösning, lika infarten till södra
parkeringen, skulle förbättra trafiksituationen för oss
men även för övriga parter.

S15 Boende på Gullkragen 2, 3, 4 och 5

Lämpligen införs del av Trandögatan i planområdet
för att hantera ovan angiven frågeställning.

Kellgrensgatan har en speciell karaktär. Gedigna
50-talshus, snirkligt placerade på den gröna bergskullen med bokarna.

Centrumverksamhet/parkering: Har C-beteckning
i föreslagen detaljplan utretts vad gäller parkeringsfrågeställningar? Kommer en påbyggnad av p-däck
på befintlig byggnad att nyttjas när man skall besöka
verksamheter som är belägna i markplan, kanske med
entré från gatan? De besöksplatser som idag är belägna
utefter Trandögatan försvinner utan att ersättas av nya,
för verksamheten lämpliga, platser.
Vi har redan idag, inom Ålleberg 1, ett problem med
att andra verksamheter i anslutning till vår fastighet
nyttjar parkeringsyta som är dimensionerad och avsedd för handelsverksamheten inom vår fastighet. Med
den föreslagna parkeringslösningen har vi farhågor om
att problemet kommer att öka.

En namninsamling på ca 70 personer boende på
Kellgrensgatan 24, 26, 28 och 30 har inkommit som
motsätter sig till byggandet av de planerade 16-våningshusen på kvarteret Solrosen 6, Druvefors.

Utsikten mot Hedvigsborgshållet med sin grönska är
en viktig del i trivseln för de boende.
De planerade 16-våningshusen kommer att inkräkta
på utsikten för många boende. De kommer att påverka solläget och troligtvis även parkeringsmöjligheterna,
även om det planeras för parkeringsgarage.
Vi märker en skillnad redan i dag, efter att 3- och
5-våningshusen är byggda vid Maxi. Det är svårt,
för att inte säga omöjligt att hitta en parkeringsplats
kvällstid.
Vi tycker inte att det är fel att det byggs fler bostäder i
Borås, men den här placeringen protesterar vi mot.
Vi säger NEJ till de planerade 16-våningshusen!
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Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på
ny bebyggelse än den befintliga. Detta ger mindre
påverkan på omkringliggande bebyggelse i form av
skuggeffekter. Genom att den föreslagna bebyggelsen
är i form av två punkthus skapas ett glapp på ca 30
meter dem mellan för utblickar för bakomvarande
byggnation. Genom sin utformning kommer den nya
byggnationen återkoppla mot befintliga punkthus på
Kellgrensgatan.
Ingen befintlig parkering kommer att tas bort i anslutning till planområdet. För att få bygglov till att ändra
befintlig byggnad till mer kontor och handel kommer
det ställas krav på att parkeringsnormen uppfylls. I detaljplan går det inte att reglera hur invånare använder
sig av obevakade parkeringsplatser.
S16 Boende på Gullkragen 5 (2)

Jag har tagit del av det material som finns på Borås
stads hemsida, bland annat planbeskrivning och solstudier och har ett flertal invändningar.
Till att börja med vill jag säga att jag förstår att det
behövs fler lägenheter i Borås, dock anser jag att de
två hus som nu planeras inte passar in i stadsbilden så
som de i dagsläget är utformade, och de kommer att
väsentligt påverka oss hyresgäster som redan bor på
Kellgrensgatan.
Druvefors är ett attraktivt område som ligger nära
Borås centrum och ett flertal bostadshus har redan
byggts här de senaste åren (Solrosen 8, Nejlikan 3 för
att bara nämna några). Solrosen 8 stod färdigt för ca
två år sedan, och trots att jag och flera med mig var
ledsna över att mista grönskan som låg på denna plats
tidigare, var vi ändå tacksamma över att området var
så pass välplanerat. Husen är förhållandevis låga med
ingång från Stora Tvärgränd samt Trandögatan, vilket
medför att trafikbelastningen samt påverkan inte blir
så stor på Kellgrensgatan. Vi var också mycket tacksamma över att vi fick behålla några träd som skärmar
av ned mot Solrosen 8 samt Solrosen 6 (vilken idag
utgörs av en industrifastighet). Dessa enstaka träd
utgör inte på något sätt en park, men bidrar ändå till
att göra området mer grönt och därmed trevligare att
bo i för oss boende.
Att det skulle bli någon form av bostadsbyggande på
Solrosen 6, blev jag medveten om för några år sedan.
Jag trodde dock då, lite naivt med facit i hand, att
det skulle bli en pendang till Solrosen 8, d.v.s. lägre
bostadshus med ingång från Trandögatan/Druve-

forsvägen. Bestörtningen blev därför stor när jag i
detaljplaneringen fick se att två 16-våningshus skall
byggas och med startnivå från Kellgrensgatan. Något
som kommer att innebära en stor påverkan på oss som
bor på Kellgrensgatan. Bland annat kommer detta att
påverka på nedan sätt:
t4LVHHBBWCFëOUMJHBìFSCPTUBETIVTFOMJHUTLVHHTUVdien, kommer 16-våningshusen att skugga Kellgrensgatan 24 och 26 från och med ca kl. 15 och framåt.
De höga husen på Kellgrensgatan är byggda på en
kulle och nås idag av sol under hela dagen, något som
starkt kommer att påverkas av de två planerade husen.
t#PSUUBHBOEFBWHSÚOTLBEFGÌUBMUSÊETPNJEBHëOOT
i slänten ned mot Solrosen 6 från Kellgrensgatan utgör
en grön oas. Att få ha kvar grönska i stadskärnan är
viktigt och även om dessa träd inte kan utnyttjas som
en park, så är de otroligt betydelsefulla för oss som bor
i fastigheterna.
tOOVTUÚSSFQBSLFSJOHTCSJTUEFUëOOTJEBHJOUFUJMMräckligt med parkeringar för de som bor i området och
detta kommer kraftigt att försämras. Parkeringshuset
som planeras i de nya bostadshusen kommer inte at
kunna tillgodose behovet av alla de nya bilar som
kommer att genereras till området. Så fort Solrosen
8 stod klart blev det mer ont om parkeringsplatser i
området, en brist som består.
Att Cernera vill bygga hus på sin mark och samtidigt
behålla sin industrifastighet är ju givetvis ett briljant
idé för bolaget att spara pengar. Det är ju dock i mina
ögon helt förkastligt att bygga bostäder några meter
inpå en industrifastighet. Verkstaden som är lokaliserad i fastigheten för en hel del oväsen dagtid, vilket
även är störande i dagsläget för oss som bor en bit
ovanför och lämpligheten i att bygga bostäder på 1520 meters avstånd verkar ju inte helt genomtänkt.
Vi som bor ovanför Solrosen 6 på Kellgrensgatan
kommer att få vår boendemiljö kraftigt försämrad
då dessa enormt höga hus kommer att skymma och
skugga de fastigheter vi bor i. Jag vill därför istället peka på möjligheten att bygga lägre bostäder på
Solrosen 6 och då riva den befintliga industrifastigheten alternativt bygga om den till bostäder. Om Borås
Stad vill planera för framtiden, borde man väl planera
för en långsiktighet och se till helheten och på så sätt
generera ett trevligt bostadsområde som hänger ihop
och som passar in i staden? Kellgrensgatan med dess
äldre flerbostadshus från femtiotalet utgör en fin vy i
stadsbilden, något som kommer att helt förändras av
dessa två höga, moderna 16-våningshus. Med tanke på
ett antal arkitekturmässigt misslyckade bostadsprojekt
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i Borås historia, vore det tråkigt att förstöra en stadsdel
som har en karaktär. Att det just nu är höga hus som
gäller för Borås politiker har väl inte undgått någon,
och dessa kan mycket väl passa på vissa platser. Dock
inte uppe på en kulle som Druvefors, vilken redan har
en tät bebyggelse med flerbostadshus, vilka helt kommer att hamna i de nya husens skugga.
Avslutningsvis, så publicerades en intervju med kommunstyrelsens ordförande Ulf Ohlson den 13 augusti
2014 i Borås Tidning med anledning av de planerade
40 nya bostäderna vid Kolbränningen på Byttorp.
Han gav då följande kommentar: “… det relativt höga
huset, på grund av höjdskillnader, inte förstör utsikten
för kringboende.” Jag tycker att samhällsbyggnadsnämnden också borde ha detta tänk gällande skymmande av befintliga fastigheter vid bostadsbyggandet
på Solrosen 6, något som tyvärr inte framgår i den
detaljplanering som ligger för granskning nu.
Kommentar

Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på
ny bebyggelse än den befintliga. Detta ger mindre
påverkan på omkringliggande bebyggelse i form av
skuggeffekter. Genom att den föreslagna bebyggelsen
är i form av två punkthus skapas ett glapp på ca 30
meter dem mellan för utblickar för bakomvarande
byggnation. Genom sin utformning kommer den nya
byggnationen återkoppla mot befintliga punkthus på
Kellgrensgatan.
Svetsverksamheten som finns i den befintliga byggnaden på fastigheten kommer byta lokal i samband med
byggnationen av de nya bostadshusen, vilket kommer
göra att oljud från den verksamheten inte kommer
finnas kvar.
Inom detaljplaneområdet kommer det byggas parkering i form av garage, vilket kommer vara tillräckligt
många för att nå upp till Borås Stads parkeringsnorm
som anger hur många parkeringsplatser som behövs
för olika verksamheter.
S17 Boende på Gullkragen 5 (3)

Jag har flera invändningar till planerna för den ovanstående planen. Inte bara för att jag bor i närheten och
jag ska ha hela min utsikt förstörd, och tappa mycket
sol.
Men för att jag inte tror att föreslaget är i det bästa
intresset av hela staden:
t'ÚSTUÌTCFIÚWFS#PSÌTNFSCPTUÊEFSNFOWBE#PSÌT
egentligen behöver är mer prisvärda bostäder, d.v.s.
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hyresrättslägenheter istället för bostadsrättslägenheter.
Det här känns som det kommer lösa bostadsproblem
för dem med pengar, på bekostnad av oss som bor i
närheten och – med tanke på utsikten – hela Borås.
tWÌOJOHBSQÌQSFDJTEFUIÊSTUÊMMFULÊOOTJOUFMPgiskt. Eller borde jag säga 32 våningar? Det här är inte
är det första höghuset i området, man det kommer
bli så mycket närmare till andra bostäder än det nya
18-våningshuset.
t%FULÊOOTLPOTUJHUBUUOJWJMMHPELÊOOBTPNFOCSB
miljö att bo i, en plan som byggs precis intill ett industriellområde (och om ni bodde här, ni skulle höra
precis hur industriell det är).
t.BOLBOJOUFTÊHBBUU%SVWFGPSTÊSEFONFTUBUUSBLtivt del av Borås, men den har en viss karaktär, som
ICA Maxi och de nya låga huset har lagt till. Men att
har så stora, höga hus precis intill är inte förnuftigt.
t7JLPNNFSGÚSMPSBNFSUSÊEPDIÚOTLB*OUFCBSBWJ 
men staden också.
t0DI GÚSTUÌT WJTPNCPSQÌ,FMMHSFOTHBUBOPDI
husen mot den föreslagna byggnaden, vi förstår inte
varför vi skulle förlorar så mycket av utsikten, dagsljus,
och sol. Det är viktigt att ni ser framtidens behov i
Borås… men det är också viktigt att ni representerar
dem som bor idag i staden. Bättre sagt, dem som har
valt er till era nuvarande positioner.
Glöm inte att en del av Borås blev försämrad av
stadsplanering i 70-talet… jag hoppas att ert arv inte
kommer vara detsamma.
Kommentar

Det finns ett politiskt beslut i Borås om att förtäta
och utvidga centrum. Behovet av bostäder i Borås är
stort och en bostadsbyggnation i det aktuella området
skulle skapa många nya bostäder i ett centralt läge med
tillgång till service och goda kommunikationer.
Till granskningsskedet har planförslagets arbetats
om och våningsantalet på platsen har sänkts genom
att inte tillåta högre nockhöjd från nollplanet på
ny bebyggelse än den befintliga. Detta ger mindre
påverkan på omkringliggande bebyggelse i form av
skuggeffekter. Genom att den föreslagna bebyggelsen
är i form av två punkthus skapas ett glapp på ca 30
meter dem mellan för utblickar för bakomvarande
byggnation. Genom sin utformning kommer den nya
byggnationen återkoppla mot befintliga punkthus på
Kellgrensgatan.
Detaljplanen reglerar inte om det byggs hyresrätter
eller bostadsrätter, utan möjliggör bostadsändamål.
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3.3 Övriga
S18 Boende på Storstugan 8

Placeringen av dessa höghus kommer att medföra
ökad trafik i den redan i dagsläget hårt belastade korsningen Trandögatan-Druveforsvägen.
I denna korsning trafikerar bussar till Kristineberg,
Trandared och Bosnäs, alla varutransporter till ICA
Maxi plus tung trafik till Göra industriområde där
bl.a. tre byggvaruhandel är belägna.
Maxis ena parkering ligger mittemot Solrosens ena in/
utfart, som i sin tur ligger jättenära gatukorsningen
Trandögatan-Druveforsvägen. På Trandögatan bildas
det ofta kö vid rusningstrafik.
I ”Maxi-huset” kommer Systembolaget i höst öppna
ny butik, vilket också med all säkerhet kommer att
medföra ökad trafikmängd i området. Av kommunens
detaljplaner framgår det att man kommer att bygga
villor vid Kristinegården. I BT har man även fått läsa
om att det planeras två sexvåningshus på Dammsvedjan. Dessa invånare kommer säkerligen också att färdas
via Trandökorsningen, eftersom det inte finns alternativa vägar till området, om man inte kör omvägen via
nya Varbergsvägen.
Till sist och inte minst så bör man ju tänka på alla
skolbarnen, som har denna högst trafikerade korsning
som sin skolväg.
Så ur trafiksynpunkt är det inte lämpligt att bygga mer
bostäder på Solrosen/Trandöområdet.
Kommentar

Inför granskningsskedet har dialog med Tekniska
förvaltningen och Stadskansliet förts kring trafikutredning i området. En utredning över möjliga förändringar i trafiknätet inom och runt området har påbörjats.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Eva-Marie Larsson

planchef

planarkitekt
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Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av
en förskola på 6 avdelningar samt att skapa nya tomter
för enbostadshus anpassade till terrängen.
Området är ca 7 hektar stort, sluttar åt nordväst och
består idag av ängsmark med inslag av sly. Ängsmarken korsas av Vinkelvägen som går genom området
och försörjer 6 fastigheter. I söder består området av
blandskog där gran dominerar i sydöstra delen. På
ängsmarken har en rad utdikningar gjorts i vilka det
växer stora lövträd. Här finns också stora stenmurar
bevarade.
I området ges möjlighet att bygga ca 25 friliggande
villor. Möjlighet ges även att bygga grupphus inom ett
kvarter då behov och intresse av denna typ av boende
kan uppstå i Sparsör i framtiden.
Förskolan lokaliseras intill ett skogsbryn i nära anslutning till områdets infart.

planbestämmelser.
Tidigare ingick en ny anslutning för Paradisvägen till
riksväg 42 planförslaget. Tanken var att öka framkomligheten och trafiksäkerhten i området för alla trafikslag. Då Trafikverket inte har lämnat besked om hur
anslutningen ska utformas har Paradisvägen plockats
bort från planområdet. Även en planerad gång- och
cykelbro över riksvägen, som skulle förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter, tas bort
från planförslaget. Båda dessa åtgärder är fortfarande
möjliga att utföra utanför planprocessen. Trafikverket
kommer att ansvara för planering och utförande av
den nya anslutningen mellan Paradisvägen och riksväg
42.
Områdets naturliga förutsättningar medför ovanligt
dyra kostnader för vatten och avlopp. Detta medför
att särtaxa ska tas ut på fastigheterna i området.

Tomtutformningen har gjorts med hänsyn till befintliga trädrader och stenmurar och avgränsas så att de
kan bevaras.
Handlingarna skickas ut på ny granskning eftersom
flera saker har ändrats sedan förra utskicket, exempelvis har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats angående busstrafik, arkeologiska fynd,
riskanalysens slutsatser samt buller vid riksväg 42
och Paradisvägen. Plankartan har bl.a. kompletterats
med nya ytor för tekniska anläggningar och tydligare

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

Instans/datum
2009-06-30

GRANSKNING 1

BN/ 2010-11-11

GRANSKNING 2

SBN/ 2015-04-23

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

Orienteringskarta

2

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

1. Inledning 4

1. Inledning 24

1.1 Planens syfte 4
1.2 Planens huvuddrag
1.3 Handlingar 4
1.4 Plandata 4

2. Organisatoriska frågor 24

4

2.1 Tidsplaner 24
2.2 Genomförandetid 24
2.3 Ansvarsfördelning - genomförande 24
2.4 Avtal 24

2. Tidigare ställningstaganden 4

2.1 Gällande detaljplaner 4
2.2 Borås 2025 5
2.3 Översiktsplan 2006 5
2.4 Miljömål för Borås 2008 5
2.5 Trafikanalys för Borås 2008 5
2.6 Gång- och cykelplan för Borås ytterområden 5
2.7 Naturvårdsprogram 5
2.8 Lokaliseringsstudie Förskolor 2009 5
2.9 Uppdrag 6
3. Avvägningar mellan motstående allmänna
intressen 6

4.1 Bebyggelsestruktur 6
4.2 Grönstruktur 8
4.3 Trafikstruktur - nuläge 11
4.4 Trafikstruktur - förslag 13
4.5 Teknisk försörjning 14

4. Tekniska frågor 25

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten och värme 25
4.2 El och tele 25
4.3 Lekplats 25
5. Ekonomiska frågor 25

Utlåtande
1. Handläggning 26
2. Sammanfattning 26

5. Konsekvenser 16

5.1 Behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen
16
5.2 Hushållning med mark och vatten och andra
resurser 16
5.3 Hållbar utveckling 16
5.4 Hushållsning med naturresurser 16
5.5 Hälsa och säkerhet 17
5.6 Nollalternativet 23

6.1 Genomförandetid 23
6.2 Handläggning 23
6.3 Planavgift 23
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan 23

3.1 Fastighetsägare 24
3.2 Huvudmannaskap 24
3.3 Inlösen allmän platsmark 25
3.4 Servitut 25

5.1 Särtaxa för VA 23

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar 6

6. Administrativa frågor 23

3. Fastighetsrättsliga frågor 24

2.1 Ändringar av planförslaget 26
2.2 Beslutsförslag 26
3. Synpunkter under granskning 1 27

3.1 Remisspart 27
3.2 Sakägare 32
3.3 Övriga 34
4. Kvarstående synpunkter från samrådet 35

4.1 Remisspart 35
4.2 Sakägare 35

PLAN- OCH ILLUSTRATIONSKARTA 18-21

GRANSKNING 2

3

Planbeskrivning
Detaljplan för Sparsör,
PARADIS 1:4 m.fl, Borås Stad, upprättad den 15 april 2015.

Rv 42

1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra en etablering av en ny
förskola med upp till 6 avdelningar samt att skapa nya
tomter för enbostadshus anpassade till terrängen.
1.2 Planens huvuddrag

Planen ger möjlighet att bygga en ny förskola samt ca
25 villor. Planen gör det även möjligt att bygga grupphus inom ett område.
Idag finns ett stort behov av en ny förskola i Sparsör
och behovet kommer att öka ytterligare i samband
med nya etableringar i Sparsör.
Området är en strategiskt bra plats för förskoleverksamhet då det är relativt oexploaterat och därmed ger
en närhet till naturområden och möjligheter att tillvarata naturliga terräng- och vegetationsförhållanden
vilket kan ge en god skol- och arbetsmiljö. Planområdets läge är också bra ur kommunikationssynpunkt då
det ligger i nära anslutning till riksväg 42, som är den
stora infartsleden till Borås norrifrån. Det ligger också
i direkt anslutning till Kröklingsvägen, som försörjer
befintliga och framtida bostadsområden i Krökeslund,
Hovalida och Krökling, samt Paradisvägen som förbinder Sparsör med Brämhult.
Förskolan lokaliseras intill ett skogsbryn i nära anslutning till områdets infart. Bostäderna planeras vid
Vinkelvägen som får en ny sträckning och ett nytt
infartsläge.
En ny gång- och cykelväg behövs för att ge god tillgänglighet till busshållplats på riksväg 42. Trafikverket
ska utreda hur ny gång- och cykelväg kan anläggas till
området i samband med utredning för anslutningen av
Paradisvägen till riksväg 42.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning och utlåtande över utställning/granskning 1. Efter granskning 2 tillkommer
nytt utlåtande över inkomna synpunkter.
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Planområdet sett från ovan.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata

Området ligger i sydöstra Sparsör, öster om riksväg 42
och söder om Paradisvägen. Planområdet uppgår till
ca 7 hektar. Den största delen av planområdet utgörs
av fastigheten Paradis 1:4 som ägs av Borås Stad. Inom
planområdet finns också en mindre del av en privatägd
fastighet.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Gällande detaljplaner

För det aktuella planområdet finns idag ingen gällande
detaljplan. Området berördes tidigare av en byggnadsplan, fastställd av länsstyrelsen den 6 mars 1942
(P410). Byggnadsplanen upphävdes med anledning av
ansökan om nybyggnad av enbostadshus inom området, den 9 december 1993 (P889). Byggnadsnämnden
ansåg att en fortsatt utbyggnad för bostadsändamål
enligt då gällande plan var olämplig ur allmän synpunkt och att planstandarden inte uppfyllde kraven på
boendemiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
2.2 Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. I visionen anges bland annat goda uppväxtvillkor
för barn och unga, samt att landsbygden ska utvecklas.
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2.3 Översiktliga planer

Gällande översiktsplan antagen 2006 (ÖP06) anger
grunddragen för mark- och vattenanvändningen och
behandlar bebyggelseutvecklingen inom Borås Stad.
I översiktsplanen anges att ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet och i lägen som
förstärker underlaget för kollektivtrafiken. Hänsyn
ska tas till stads- och landskapsbild vid placering och
utformning av bebyggelse och den ska lokaliseras invid
befintlig bebyggelse för att begränsa kostnaderna för
kommunal service.
Samhällsservice såsom skola och förskola tas ej upp i
översiktsplanen och ingen planerad framtida användning för det aktuella planområdet redovisas.
Eftersom föreslagen exploatering följer översiktsplanens spelregler och någon markanvändningsskiss för
Sparsör inte finns, bedöms planförslaget inte strida
mot översiktsplanen. Dock behöver trafiksäkerheten
längs Paradisvägen förbättras, vilket kommer ske
framöver i och med Trafikverkets arbete med anslutningen från Paradisvägen till riksväg 42. För närvarande pågår arbete med att ta fram en strategisk plan
för området mellan Sparsör, Frufällan och Tosseryd.
Detaljplanen överensstämmer med visionen för den
strategiska planen.
2.4 Miljömål för Borås

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. För de lokala miljömålen
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade
områden. Områdena är: Hållbara perspektiv, Hållbar
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område
har ett antal mål och etappmål utarbetats, där tanken
är att etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016.
De mål och etappmål som främst berör planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö, där boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta
utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken, med
etappmålet att skapa bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt.
2.5 Trafiknätsanalys för Borås

Enligt trafiknätsanalysen från 2000 finns de mest
angelägna problemen inom området på de gator där

oskyddade trafikanter och biltrafik blandas. Korsningspunkten, där Riksväg 42, Paradisvägen och
Sparsörsvägen möts, pekas i trafiknätsanalysen ut som
en plats där gång- och cykeltrafikanter gör anspråk
på att få passera. I anslutning till korsningen finns
målpunkter såsom busshållplatser på vardera sidan om
riksväg 42 vilket är kriteriet för att bestämda gångpassager ska finnas.
2.6 Gång- och cykelplan för Borås ytterområden

Korsningen mellan riksväg 42, Paradisvägen och
Sparsörsvägen pekas ut som en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Fristad kommundel. Trafikverket
arbetar för närvarade med att ta fram ett förslag på
hur anslutningen från Paradisvägen till riksväg 42 ska
utformas. När denna anslutning är fastställd kan även
nya gång- och cykelvägar bestämmas. Det är angeläget att det både kommer en ny gångbana längs med
Paradisvägen och en säker övergång för fotgängare
över riksvägen.
2.7 Naturvårdsprogram

Naturen i Sparsör har på många platser ett högt
naturvärde, klass III. Sydöst om planområdet finns
lövskogar med olika karaktär. Här finns tät blandskog,
torr hedeskog och fuktig lundartad skog längs ett vattendrag. Delar av området har betydelse för närrekreation.
Naturen inom planområdet uppges inte ha något
högt naturvärde. Söder om området finns ett område
med mycket högt naturvärde (klass II) som består av
vackert småskaligt odlingslandskap med stor ekskog
och betade ekbackar. Nordost om området pekas ett
område med högt naturvärde ut (klass III).
2.8 Lokaliseringsstudie Förskolor 2009

I ”Lokaliseringsstudie – nya möjliga förskolor i Borås
Stad” har området pekats ut som lämpligt för förskola.
Enligt Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan är projektering av förskolan planerad till 2015 för
färdigställande under 2016.
2.9 Uppdrag

Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2008 i uppdrag åt
Byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del
av Sparsör med syfte att möjliggöra en etablering av
en förskola samt pröva möjligheten att bygga bostäder.
Byggnadsnämnden gav därefter uppdraget till Stadsbyggnadskontoret den 19 augusti 2008.

GRANSKNING 2

5

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt
kap 7 i Miljöbalken. Inga riksintressen eller andra
områden med särskilda naturintressen berörs negativt. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Behovsbedömning har gjorts enligt PBL 5 kap §18
och Miljöbalken och förordningen om MKB avseende
betydlig miljöpåverkan. Slutsats är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Omgivningsförutsättningar och detaljplanens bedömda påverkan på miljön redovisas under
rubriken Konsekvenser, där även underlag och motiv
för behovsbedömning framgår.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Bebyggelsestruktur
4.1.1 Bostäder

Planområdet är idag obebyggt. I anslutning till området finns en del friliggande bostadshus, utspridda
utefter Paradisvägen och riksväg 42.

Med grupphus avses att ett byggföretag uppför samtliga bostadshus i en etapp/ett område. Husen kan vara
mer eller mindre lika i sin utformning. Med friliggande villa avses att fastighetsköparen bygger i egen regi.
4.1.2 Terränganpassning

Genom en varsam exploatering kan så mycket som
möjligt av den nuvarande karaktären och områdets
naturvärden tas tillvara. För att skapa en successiv
övergång mellan planområdet och kringliggande
landskap samt mellan bostadskvarteren ska den nya
bebyggelsen och tomtutformningen respektera och ta
tillvara landskapets utformning. Detta regleras genom
bestämmelsen att stödmurar inte får vara högre än 80
cm och slänter inte luta mer än 1:5. Dessutom har
planområdet delats in i flera delar med anpassade plushöjder på nocken, vilket gör att vissa hus inte kommer
sticka upp alltför mycket jämfört med de omgivande
husen.
Den tillkommande bebyggelsen ska placeras och utformas så att god anpassning till den befintliga terrängen
erhålls. Terränganpassade hus kan utformas på olika
sätt. Tre sektioner från planområdet ger exempel på
hur olika typer av terränganpassade hus kan placeras i
terrängen (se sektionsutsnitt på kartan nedan).

Detaljplanen ger möjlighet till byggnation på ca 25
villatomter som kommer att säljas genom kommunens
tomtkö. Minsta tillåtna tomtstorlek är 800 - 1000 m2
beroende på kvarterens utformning och storlek. Tilllåten byggnadsarea på tomterna är 20% av fastighetsaren men dock max 220 m2.
Inom ett kvarter, i norr närmast Paradisvägen, är det
tillåtet att bygga grupphus. Detta för att möjliggöra
att denna typ av boende kan skapas i Sparsör där det
idag råder brist på mindre hus på små tomter. För att
göra planen flexibel är det även möjligt att bygga villor
och trygghetsboenden här. Nockhöjden i detta område
är därför högre än i övriga området för att möjliggöra
trevåningshus.
Karta som visar sektionsutsnitt.
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Sektion A: Gatan anläggs något över befintlig markhöjd. Tomten till vänster sluttar neråt och marken höjs ca 1,5
meter för att ansluta till gatans höjd. Ett souterränghus placeras i terrängen vilket gör att en souterrängvåning
kan ansluta till befintlig markhöjd mot stenmuren. På höger sida om gatan sluttar marken svagt uppåt och gatan
ansluter till befintlig mark. En vanlig, ej terränganpassad villa, byggs på tomten och en slänt ansluter till befintlig
mark.
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Sektion B: Sektionen visar ett utsnitt av två lokalgator och tre tomter. Gatorna anläggs på befintlig markhöjd.
För att minska behovet av utfyllnader och uppkomsten av stödmurar och slänter byggs souterränghus på samtliga
tomter. Marken anpassas så att den ansluter till gatorna och en sluttningsvåning tar upp nivåskillnaderna på de
sluttande tomterna. På sluttningshus förskjuts husets våningar i sidled likt en trappa. Våningsförskjutningar kan
vara från några trappsteg till ett helt våningsplan, beroende på hur stor nivåskillnad i terrängen som behöver tas
upp.
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Sektion C: Marken på vänstra tomten är plan men fylls ut något för att huset ska ligga högre än gatan. Den högra
tomten sluttar svagt uppåt från gatan. En vanlig, ej terränganpassad villa, byggs på befintlig mark. Tomten kan
slutta eller terrasseras mot gatan och en slänt ansluter till tomtens baksida och naturområdet.

Teckenförklaring
Ny marknivå

Illustrerad byggnad och föreskriven höjd
182.0

183.4

+183.0

Befintlig mark och markhöjd

Gata och förskriven höjd
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4.1.3 Offentlig service

Sparsörskolorna Kilskolan och Slättängskolan ligger ca
600 m respektive 1 km från planområdet, på vardera
sidan om riksväg 42. Slättängskolan har barn från
förskoleåldern till årskurs 2 och Kilskolan har barn i
årskurs 3 till 6.
Högstadieskolan Fristadskolan i Fristad ligger ca 3,5
km norr om området.
Runt om i Sparsör finns förskolorna Kröklingegården,
Smörbollen samt Lilla Safiren. Den nya förskolan
kommer att ersätta Smörbollen och Lilla Safiren samt
eventuellt även Kröklingegården.
Närmaste järnvägsstation finns i Fristad centrum, ca 4
km från planområdet.

intill ett skogsbryn i nära anslutning till områdets
infart vilket ger närhet och möjlighet till lek i skog
och mark och minskar genomfart i området. Planen
är baserad på förslag till byggnad enligt bilden nedan.
Byggnadens storlek är ca 1200 kvm och den uppförs
i en våning, möjligtvis med souterrängvåning. Den
byggrätt som läggs in i planen är flexibel då användningsbestämmelserna BOSTÄDER och VÅRD även
ger möjlighet att bygga LSS-boende på tomten. Byggnaden och lekytorna utformas så att de blir tillgängliga
och kan användas av personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. Handikapparkering ska finnas i
anslutning till förskolans entré.
4.2 Grönstruktur
4.2.1 Mark och vegetation

4.1.4 Kommersiell service

Fristad centrum ligger ca 4 km norr om området vilket
är områdets närmaste avstånd till kommersiell service.
I Fristad centrum finns bl.a. matvarubutik, bensinstation, restauranger, blomsteraffär, klädaffär och frisör.
Avståndet till Borås centrum är ca 10 km.
4.1.5 Förskola/Särskilt boende

Detaljplanen skapar förutsättningar för nybyggnad av
en förskola med upp till 6 avdelningar, som rymmer
100-120 barn i åldern 0-6 år. Förskolan lokaliseras

Området består av före detta åker- och betesmark.
Vinkelvägen löper genom området och delar in åkermarken i två fält. Dessa fält är idag bevuxna med högt
gräs, lövträdsdungar samt mindre björkar och lövsly.
På det södra fältet går ett antal diken, kantade av lövträd, som leder vattnet från den branta skogsmarken
till ett dike längs Vinkelvägen. På det norra fältet finns
ett dike som löper parallellt med Vinkelvägen. Även
detta dike kantas av stora lövträd.

Förskoletomten idag samt dess planerade utformning
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4.2.2 Geoteknik

En geoteknisk utredning har gjorts av WSP 2009-0122. Utredningen konstaterar att ängs- och åkermarken
består av ett ytskikt av mulljord och därunder morän
som vilar på berg. Ytskiktet av mullhaltig morän har
en tjocklek av ca 0,3 m. Längst i norr har marken
sankmarkskaraktär och består av mullhaltig gyttjig silt
och därunder ett skikt av siltig sand med en sammanlagd tjocklek av ca 0,6 m. Moränen är grovkornig
(grusmorän) ner till ca 1 m djup och är i allmänhet
stenig. På större djup består moränen av siltig sandmorän.

För att undvika att ytvatten från skogsområdet söder
om planområdet ska rinna in på planområdet anläggs
avskärande diken söder om stenmurarna. Dikena
behöver hållas öppna för att fungera optimalt. Kommunen kommer inte ha ansvar för skötsel av avskärande diken i södra delen av planområdet. Skötsel av
diken kommer istället att skötas av de boende inom
planområdet.
4.2.4 Radon

Utredningen konstaterar att det inte finns risk för
sättningar under förutsättning att det mullhaltiga
ytjordskiktet samt fyllningarna schaktas bort.

Området klassificeras som högradonmark och byggnader inom området ska därför utföras ”radonsäkert”.
Detta innebär att byggnadsdelar som står i kontakt
med jorden, d v s golv på mark och eventuella väggar
under mark, ska utformas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att göra gastäta genomföringar
av ledningar i golv och väggar. Radonmätningarna
gjordes av WSP i september 2009.

4.2.3 Yt- och grundvatten

4.2.5 Natur och kultur

Ytvatten och grundvatten tillförs från angränsande högre terrängavsnitt då planområdet ligger i en sluttning.
I norr, där markytan är flackare, bromsas vattenavrinningen upp vilket ökar infiltrationen och har gett de
norra delarna sankmarkskaraktär. De diken som ligger
i planområdets östra del visar att det har funnits ett
behov av att avleda vatten från detta område, men efter mätningar i grundvattenrör kan det konstateras att
det inte finns någon uppåtriktad gradient. Då marken
består av ett tunt lager morän på en brant sluttande
bergyta kan grundvattennivån variera avsevärt beroende på årstid och nederbördsförhållanden. Under en
stor del av året kan grundvattnet inom den öppnare
delen och mindre branta delen förutsättas ligga på ca
1-1,5 meters djup men den kan tillfälligt ligga högre
vid mycket nederbörd, eller lägre vid torka.

Idag finns två välbevarade stenmurar i området som
båda bildar gräns mellan skogs- och ängsmarken.

Längs västra sidan av Vinkelvägen, på en sträcka av
40 meter från Paradisvägen förekommer fyllning som
främst består av sprängsten.

Öresjö är Borås huvudvattentäkt och försörjer 80 000
människor med färskt dricksvatten. För att skydda den
från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste tillrinningsområde klassats som vattenskyddsområde. Detta ställer höga krav på att allt vatten som
rinner ner i sjön är så rent det någonsin är möjligt.
För detaljplanen innebär det att allt dagvatten ska tas
omhand lokalt där det är tekniskt och praktiskt möjligt med hänsyn till de krävande yt- och grundvattenförhållandena. Där det inte är möjligt ska dagvatten
ledas bort i dike eller i sluten ledning.
Vinkelvägen och ängsmarken i norr, en stenmur samt en
av trädraderna
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Tomtstrukturen har skapats med hänsyn till murarna
så att de kan bevaras och få skyddsbestämmelser.

förundersökning genomförts för två nyupptäckta
fornlämningar inom området för detaljplan. Vid utredningen av objekt 1 påträffades boplatsindikerande
lämningar i form av kokgrop, två rännor och ett stolphål. Denna fornlämning är slutdokumenterad och
därmed inte längre skyddad enligt kulturminneslagen.
Undersökningen av objekt 2 hanterade fyra gravar
i form av stensättningar och syftade till att avgränsa
fornlämningen mot planområdet. Genom förundersökningen kunde gränsen för lämningens utbredning
minskas mot exploateringsområdet, dock är det viktigt
att ett tillräckligt stort hänsynsområde kommer till
mot fornlämningen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
satte år 2013 ca 45 meter som lämpligt som hänsynsområde mellan bostäder och fornlämningar. Då
fornlämningsområdet och de nya bostäderna kommer
avgränsas från varandra genom både en stenmur och
en höjd blir bostädernas påverkan på fornlämningen
relativt liten. En överenskommelse har därför gjorts
med länsstyrelsens kulturmiljöenhet att tomter som
är närmast angränsande till fornlämningsområdet har
fått planbestämmelser som anger att bygglovsbefriade
komplementbyggnader och tillbyggnader kräver
bygglov, samt att huvudbyggnader, tillbyggnader och
komplementbyggnader ska placeras minst 10 meter
från fastighetsgräns som gränsar till Naturmark. Detta
för att skydda fornlämningens upplevelsevärden.

Vegetationen i området skapar tydliga gränser mellan öppna och slutna rum i landskapet vilket är en
kvalitet som bevaras så långt som möjligt. De tydliga
skogsbrynen vid stenmurarna med dess stora lövträd är
en kvalitet som tas tillvara. Ängsmarken i norra delen
delas upp i olika upplevda rum på grund av lövträden
som växer i områdets utdikningar och som bildar
tydliga trädrader.
Den stora mängd vatten som rinner genom området
utnyttjas för att ge området ytterligare kvalitéer genom
att delar av befintliga diken och bäckar bevaras. Delar
av dikena måste dock tas bort och då diken i jordbruksmark omfattas av biotopskydd har dispens från
biotopskyddsbestämmelserna erhållits av Länsstyrelsen.
4.2.6 Lek och rekreation

Lekplats anläggs på förskoletomten. I närområdet
finns skogs- och ängsmarker vilket ger goda lek- och
rekreationsmöjligheter. Vid behov av en offentlig
lekplats, är det möjligt att anlägga en lekplats på
naturmarken.
4.2.7 Fornlämningar

Inom planområdet har tidigare hittats två fornlämningar bestående av en skafthålsyxa och en flintyxa.
Skafthålsyxan hittades år 1880 i åkermarken men de
exakta fyndplatserna har inte kunnat lokaliseras. Söder
om planområdet finns fornåkrar (fossil åkermark)
som idag består av ekskog. Med anledning av fornlämningsbilden i området har en särskild arkeologisk
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Karta som visar vandringskorrridorer, buskage som iordningsställs för hasselmus och befintliga hasselmusbon.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

vart 5:e-10:e år. För att ge hasselmössen en chans att
flytta på sig är det viktigt att röja halva området ett år
och nästa halva ett annat år. Enstaka stora lövträd ska
bevaras som överståndare i området för att ge skugga
utan att trädskiktet blir så pass tätt att örter och gräs
skuggas ut. Rishögar från röjningsarbetena ska lämnas
här och var inom området.

ningen. Skyddet innebär att arten har ett strikt skydd
och får inte skadas eller störas.
Hasselmöss har igenväxningsytor såsom ledningsgator och planteringar som sin huvudsakliga livsmiljö.
Sådana miljöer är ingen bristvara i dagsläget. För att
kunna flytta runt i landskapet är hasselmössen beroende av sammanhängande busk- och trädskikt. Lokalen
vid Paradis bedöms ha en god kontakt med hasselmuslokaler inom den yta som begränsas av Viskan i
norr, Öresjö i väster, Borås stad i söder och riksväg 40
i öster. En byggnation på platsen innebär att buskarna
där dagens hasselmusbon påträffats tas bort, men
hasselmössen har möjligheter att istället bygga bon i
iordningställt buskage (0,6 ha) på platsen eller migrera till andra lokaler i närområdet via kvarlämnade
och förbättrade vandringskorridorer. (Se karta på
föregående sida). Det iordningställda buskaget skyddas i detaljplanen och en skötselplan har tagits fram
som ligger till grund för de planerade åtgärderna samt
uppföljning av resultat. Skötselplanen har tagits fram i
samråd med Länsstyrelsen. Vid en uppföljande inventering av hasselmössen under hösten 2013 hittades ett
hasselmusbo i det nya iordningställda buskaget, vilket
visade att åtgärderna gett resultat.

4.3 Trafikstruktur - nuläge
4.3.1 Målpunkter

Idag finns få målpunkter inom Sparsör. Det är främst
bostaden som utgör målet för de som har ärende till
Sparsör då där inte finns något centrum med kommersiell service. Skolorna Slättängskolan och Kilskolan
samt de tre förskolorna utgör målpunkter och dessa
är samlokaliserade intill riksväg 42, i anslutning till en
gångtunnel under riksvägen.
Sparsör angränsar till Öresjö som utgör en målpunkt.
I nära anslutning till en järnvägsövergång finns en
badplats. Största delen av strandlinjen är dock inte
tillgänglig för allmänheten då den är bebyggd med
privata villor. Tillgängligheten begränsas också av den
branta terrängen samt Herrljungabanan som löper
längs med sjön och utgör en barriär.

4.2.9 Biotopskydd för hasselmöss

I anslutning till Sparsör ligger naturreservatet Kröklings Hage som är ett Natura 2000-område.

Livsmiljön som skapats för hasselmössen i den norra
delen av området ska bli ett sammanhängande tätt
buskskikt med mycket lövträd samt bär- och fruktbärande buskar och träd. För att bevara området som en
rik hasselmusbiotop krävs återkommande kapning av
buskskiktet samt toppbeskärning av lövträdsplantor, ca

Paradisvägen är en
sekundärlänsväg som
används som “genväg”
till östra Borås

En ny förskola och ett nytt bostadsområde kommer
att innebära att en ny målpunkt skapas i Sparsör.
4.3.2 Biltrafik

Genom Sparsör går riksväg 42 som är den norra
infartsleden till Borås. Årsmedeldygnstrafiken på

Vägbredd ca 6 meter

Höga hastigheter

3916 fordon/dygn

Avståndet mellan planområde och busshållplats
är ca 400 meter

Utfarter
Korsningspunkter

H
H
Vägbredd ca 3,5 meter
Vinkelvägen försörjer
6 fastigheter

Vinkelvägen är
smal och har låg
standard

Trafikstruktur - nuläge.

Vinkelvägen och korsningen på Rv 42.
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riksvägen är 8 900 fordon/dygn varav 8% dvs. 712
fordon/dygn är tung trafik. Högsta tillåtna hastighet i
anslutning till planområdet är 80 km/h på Rv 42.
Paradisvägen är en viktig länk i vägnätet då den
fungerar som en infart till planområdet och den nya
förskolan. Trafiksituationen på Paradisvägen är idag
problematisk då den börjat användas allt mer frekvent
av yrkestrafiken som en genväg till östra Borås, samtidigt som den är enda vägen för boende i närområdet
att ta sig till skola och buss. Hastigheterna är höga,
sikten är dålig och här saknas gång- och cykelväg.
Vägen är dessutom smal, kurvig och har dålig standard
vilket inte gör den anpassad för dagens trafiksituation
och slitage. De fastigheter som är belägna nära Paradisvägens anslutning till riksvägen har idag problem
med sina utfarter pga. köer och höga hastigheter.
Årsmedeldygnstrafiken på Paradisvägen är uppmätt
till 3916 fordon/dygn (augusti 2010). Tillåten hastighet är 50km/h. Vid det aktuella planområdet finns

tre förbindelser till Paradisvägen i nära anslutning
till varandra. Från norr, nära planområdet, ansluter
bl.a. Kröklingsvägen som leder upp till de befintliga
bostadsområdena i Hovalida och Krökling och naturreservatet Kröklings Hage.
Vinkelvägen går genom planområdet och försörjer 6
fastigheter som ligger intill Rv 42. De fastigheterna
hade tidigare sin utfart på riksvägen men av trafiksäkerhetsskäl byggdes Vinkelvägen som istället ansluter
till Paradisvägen.
Korsningen mellan Riksväg 42, Paradisvägen och
Sparsörsvägen är utpekad som en trafikfarlig korsning.
Olycksstatistik från Trafikverket visar att under åren
2006-2014 har 10 olyckor blivit polisrapporterade. En
av dessa olyckor var svår, övriga räknas som lindriga.
Korsningen är idag försedd med en fil för vänstersväng. Bilister som avser göra vänstersväng eller korsa
riksvägen i annan riktning upplever stor fara. Likadant
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Kröklingegårdens
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H
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H
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Barnens väg från planområdet
till Sparsörsskolorna

Kilskolan
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gäller för de gående som måste korsa vägen för att ta
sig till busshållplatsen.
4.3.3 Kollektivtrafik

I närheten av planområdet, på Riksväg 42, finns en
hållplats där tre busslinjer stannar och möjliggör goda
förbindelser med Borås och Fristad. De tre busslinjerna (150, 582, 240) går dagligen vilket ger en relativt
hög turtäthet. Buss 150 går mellan Borås och Fristad
med 30-60 minuters mellanrum. Buss 582 går mellan
Borås och Vårgårda och med 1 timmas mellanrum
under morgonen och några gånger på eftermiddagen
och kvällen. Buss 240 mellan Borås och Herrljunga
går några gånger per dag främst morgon och eftermiddag. Busshållplats (Paradiset) finns där Paradisvägen
ansluter till Rv 42 och avståndet till planområdet och
förskolan är ca 400 meter.
4.3.4 Gång- och cykeltrafik

Möjlighet att ta sig fram i Sparsör som gång- och
cykeltrafikant bedöms överlag som god. Gång- och
cykelvägar förbinder lokalgatorna med varandra och
längs med riksväg 42 finns en gång- och cykelväg som
nyligen byggts ut och går mellan Frufällan och Fristad.
Dock utgör riksväg 42 en stor barriär som delar Sparsör i två delar, en östra och en västra del. Möjligheterna att ta sig över är begränsad, här finns endast två
trafiksäkra övergångar i form av en gångtunnel och en
vägtunnel. Gångtunneln finns i anslutning till skolorna vilket gör dessa målpunkter tillgängliga med alla
trafikslag och alla boende i Sparsör kan ta sig till dem
till fots eller med cykel på att trafiksäkert sätt.
Möjligheterna att ta sig till badplatsen vid Öresjö är
goda för de flesta boende i Sparsör. Boende på östra
sidan om Rv 42 kan ta sig dit via gångtunneln. I
anslutning till badplatsen finns en övergång över Herrljungabanan som är försedd med bommar.
Vad gäller tillgängligheten till den nya målpunkt som
planområdet utgör så bedöms den vara god för de
boende på den östra sidan av Rv 42. Gång- och cykelvägarna som förbinder lokalgatorna ger en förbindelse
till Paradisvägen via Trädgårdsvägen. Längs med riksväg 42 finns en gång- och cykelbana av god kvalitet
och gångtunneln i höjd med skolorna gör att tillgängligheten är god även för de som bor i de nordvästra
delarna av Sparsör. Dock kan det för boende i de
sydvästra delarna upplevas som en omväg att gå eller
cykla till förskolan via gångtunneln vilket gör att de
hellre tar genvägen över Rv 42. Korsningspunkten där
Paradisvägen ansluter till Rv 42 pekas därför ut som

en kritisk punkt där gående gör anspråk på att passera
och där många olyckor inträffar.
Även Paradisvägen utgör ett problem då många gående
och cyklister färdas längs vägkanten på väg till och från
busshållplatserna vid riksvägen. Detta innebär stor fara
då Paradisvägen är mycket smal och saknar trottoarer
samtidigt som den är tungt trafikerad.
4.4 Trafikstruktur - förslag
4.4.1 Övergripande trafikstrukturförändringar

För att förbättra trafiksituationen på Paradisvägen
och säkerheten för bilisterna har i tidigare skeden av
planarbetet föreslagits en ny sträckning av Paradisvägen. Paradisvägen fick i det förslaget en ny anslutning
till riksväg 42 ca 220 m norr om den befintliga fyrvägskorsningen som i och med förslaget skulle bli en
trevägskorsning vilket ger trafiklösningen förskjutna
trevägsskäl med separat körfält för vänstersvängande
trafik. Den nya delen av Paradisvägen var planerad
att utformas så att lutningen blev så liten som möjligt
vilket ger en kurva som också bidrar till lägre hastighet. Åtgärden ingår i Trafikverkets förstudie för Rv 42
delen Sjöbo - Kvarbo sommarstad. Då Trafikverket
inte har kunnat lämna slutliga besked om hur den
nya anslutningen ska ske, ingår denna inte längre i
detaljplanen. Eftersom det är mycket angeläget med
en byggnation av en ny förskola i området så har Borås
Stad därför valt att bryta ur Paradisvägen och den nya
anslutningen ur detaljplanen så att de båda processerna kan löpa parallellt men fritt från varandra.
4.4.2 Lutningar på Paradisvägen

Lutningen på Paradisvägen är idag större än vad riktlinjerna i VGU (Vägar och gators utformning) rekommenderar. Det finns redan idag en befintlig infart till
Vinkelvägen från Paradisvägen med byggbara tomter.
För att det nya området ska bli bättre utformat och
mer anpassat till naturen föreslås infarten flyttas till ett
läge längre österut. Denna nya placering av infart har
en något mindre lutning längs Paradisvägen än befintligt läge på Vinkelvägen men är fortfarande större än
vad VGU rekommenderar. Detta gör att avsteg från
VGU krävs.
4.4.3 Gång- och cykeltrafik

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister och för att öka möjligheten att ta sig över riksväg 42 på ett säkert sätt, är det möjligt att anlägga en
gång- och cykelbro vid den befintliga fyrvägskorsningen. Ramperna på vardera sida om riksvägen ansluter
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till busshållplatserna och kan utformas så att gående
och cyklister, som kommer från olika håll, lätt kan ta
sig upp på bron utan att det upplevs som en omväg.
Detta ingår i Trafikverkets uppdrag att utreda vidare,
men omfattas inte längre utav den här detaljplanen.

4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Längs med Paradisvägen föreslås en gång- och cykelväg mellan infarten till planområdet och gång- och
cykelbron på riksväg 42. Trafikverket kommer att
undersöka detta i sin utredning av nya anslutningen.
Ifall Paradisvägen får en ny anslutning till riksväg 42
kan den del av Paradisvägen som ersätts utnyttjas som
gång- och cykelväg. Den kommer också i det fallet att
fungera som lokalgata för de fastigheter som har sina
utfarter mot vägen.

Vattenförsörjningen till området ska ske via den vattenledning som idag försörjer fastigheterna vid Vinkelvägen. Denna vattenledning utmed Rv 42 är ansluten
till Klintens högreservoar via en tryckstegringsstation
i reservoaren. Pumpar i tryckstegringsstationen måste
eventuellt bytas och vattenledningen måste dimensioneras upp, för att man ska få fram tillräckligt med
vatten till området. Avledning av avlopp kan ske mot
Vinkelvägen och Paradisvägen.

För att barnen inom det nya bostadsområdet ska
kunna ta sig till skolan måste de korsa Paradisvägen
för att sedan via Trädgårdsvägen komma till Kilskolan
och gångtunneln mot Slättängsskolan. På Paradisvägen
behöver därför ett övergångsställe anläggas. På plankartan finns en bestämmelse om att gångväg måste
finnas tillgänglig till förskolan innan bygglov får ges.

För att förbereda inför eventuell vidare utveckling
österut på Paradisvägen ges utrymme för en ny tryckstegringsstation öster om infarten till planområdets
lokalgata. Detta möjliggör en relativt enkel anslutning
till VA-nätet för de nya bostäderna. Tryckstegringsstationen ökar vattentrycket i området så pass mycket
att det på sikt är möjligt att anlägga vårdboende på
förskoletomten.

4.4.4 Biltrafik i planområdet

För att öka avståndet till Kröklingsvägens anslutning
till Paradisvägen får Vinkelvägen en ny infart och
sträckning genom planområdet. Från Vinkelvägen planeras för en återvändsgata som möjliggör en byggnation i den norra delen av planområdet.
Gatornas sträckning och svängradier är utformade
så att de kan anläggas utan stora markingrepp i den
kuperade terrängen.
Förskoleetableringen beräknas innebära en trafikökning med ca 400 bilar/dygn. Förskolan har placerats
i anslutning till infarten för att undvika att det blir
mycket biltrafik på lokalgatorna.
4.4.5 Parkering

All parkering sker på tomtmark. Parkeringsbehovet för
förskolan är, enligt Borås Stads parkeringsnorm, 0,6
platser per anställd och 0,15 platser per barn. Antalet
beräknas därmed uppgå till 25-30 parkeringsplatser.
Parkeringen kommer att placeras inne på förskoleområdet och handikapparkering och cykelparkering ska
ordnas i nära anslutning till entrén.
4.4.6 Angöring/utfarter/varumottag

Lastning och lossning av varor till förskolan ska ske
utan att konflikter uppstår med gång- och cykeltra-
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fikanter samt bilister. Varuintag kan lösas genom en
vändplats på sydvästra delen av förskoletomten.

De nya fastigheterna i planområdet kommer att få
förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten
vid fastighetsgräns, medan grupphusområdet kommer
få en gemensam anslutningspunkt.
Aktuellt planområde medför ovanligt dyra kostnader på grund av att utbyggnaden av VA-ledningar är
omfattande i förhållande till beräknat antal nyanslutningar. För att få täckning för kostnaderna erfordras
därför särtaxa.
4.5.2 Brandvattenförsörjning

Inom området avses brandvattenförsörjningen ordnas
enligt ”alternativsystemet” med tankfordon. Längsta
sträcka till brandpost bör inte överstiga 1000 m. Vid
korsningen Paradisvägen - Trädgårdsvägen ligger den
närmsta befintliga brandposten (nr 498) på en vattenledning med dimension 160 mm. Brandposten
ger ett flöde på ca 10,8 l/s. Det finns även en befintlig
brandpost (nr 500) vid Rosenvägen, ca 900m norr om
området, som ger ett flöde på 20 l/s.
4.5.3 Dagvatten

De naturliga förutsättningarna för att ta hand om dagvatten inom området är relativt ogynnsamma eftersom
planområdet redan tillförs mycket yt- och grundvatten
från högre belägna markområden. Hänsyn måste
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också tas till att området ligger inom skyddsområde
för Öresjö, Borås Stads vattentäkt. Två geohydrologiska utredningar har gjorts som underlag för dimensionering av lämpligt dräneringssystem för området
(WSP 2010-01-04, COWI 2015-04-08). Utredningen
från 2015 visar att flödena från området inte ökar ifall
fördröjande dammar anläggs.
Området har höga grundvattennivåer och vid byggnation av bostäder kommer grundvattnet att behöva
sänkas inom detta område genom dränering. Naturliga
bäckar kommer utnyttjas för detta där det är lämpligt
och annan fastighet inte påverkas.
Det går en naturlig höjdrygg genom området vilket
gör att vattnet kommer att ledas åt två håll. Dagvattnet från område A (se karta nedan) kommer ledas
norrut, medan dagvattnet från område B kommer
ledas sydväst.
Avskärande diken behöver anläggas mot befintligt
skogsområde i sydöst för att stoppa det vatten som rinner in på tomtmarken. De avskärande dikena ansluts
till dagvattenledning i gatan som mynnar ut i dammar,

bäckar och fördröjningsmagasin. Dessa dammar kommer även fungera som reningssystem av vattnet innan
det hamnar i fördröjningsmagasin. Dammarna kommer inte ha vatten stående i vattenspegel i normalläge.
Kommunen ansvarar inte för skötsel av avskärande
diken, utan diket kommer att bli en gemensamhetsanläggning som ska skötas av de bosatta inom planområdet.
4.5.4 Värme

Fjärrvärme finns idag inte utbyggt i Sparsör. Borås Energi och Miljö utreder möjligheten att ansluta värmeanläggningen i Fristad till det centrala fjärrvärmenätet
genom att bygga en fjärrvärmeledning från Borås till
Fristad. Vid eventuellt beslut att ansluta Fristad kan
fjärrvärmeledningen komma att passera Sparsör, men
då dagens villor är isolerat byggda och de tillkommande bostäderna är relativt få så kommer troligen
inte fjärrvärme i Sparsör att löna sig.
4.5.5 El och Tele

Längs med Paradisvägen finns idag en högspänningskabel under mark som går vidare längs med Krök-

A
Fördröjande dammar

B
Fördröjande damm

Karta som visar skiss över omhändertagande av dagvatten.
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lingsvägen. Till fastigheterna Paradis 1:48 och 1:71
går idag en lågspänningskabel i luften som ansluter till
högspänningskabeln i Paradisvägen.
Elförsörjning till området kan därför ske via ledningen
i Paradisvägen och i samband med utbyggnaden finns
även möjlighet att ta ner luftledningen och ersätta den
med jordkabel. Enligt Elsäk FS 2008:1 5§ får en luftledning för lågspänning (0,4 kV) vara framtagen över
eller invid en byggnad under förutsättning att den
endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster,
balkonger eller tak.
Vid full utbyggnad behövs en ny transformatorstation. Den lokaliseras på förskoletomten. Jordkabel för
telefon finns längs med Paradisvägen, samt vid Vinkelvägens slut vid riksväg 42.
4.5.6 Sophämtning

Vändplanerna är dimensionerade så att backning för
sopbilarna kan undvikas. I grupphusområdets norra
del bör sophanteringen samlokaliseras i soprum eller
liknande i anslutning till vändplanen. Då kan hämtning av sopor ske utan att sopbilen behöver vända.
Att ha rundkörning inom grupphusområdet är inte
möjligt pga. markens lutning. I grupphusområdets
södra del kan hämtning ske från Vinkelgatan.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen

En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdet tillåter användning för bostäder och
förskola.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hushållning med mark och vatten och andra
resurser

Tillägg av bostadsenklaver i Sparsör utnyttjar befintlig
teknisk försörjning/ infrastruktur (vägnät, VA, tele)
samtidigt som befintliga stenmurar och lövträd sparas
inom planområdet.
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Skogsområdet med vacker ekskog och fornåkrar söder
om planområdet berörs inte. Området består av skog
och odlingsmark men inget aktivt jordbruk bedrivs
idag.
Planering för attraktiva bostäder bidrar till hållbar
utveckling för kommundelen genom att utnyttja
befintlig service och social struktur.
Planen föreskriver lokal fördröjning av dagvatten.
5.3 Hållbar utveckling

Ny bostadsbebyggelse intill befintlig bebyggelse och
infrastruktur innebär ett minskat trafikarbete och
bidrar till ett hushållande av mark och naturresurser.
5.4 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.
Bebyggelsens lokalisering är gynnsam ur transportbehovssynpunkt då det finns kollektivtrafiksförbindelse
till Borås.
5.4.1 Ändamålsenlig struktur

Planändringen innebär en anpassning till rådande förhållanden på platsen. Bostäderna ansluter till befintlig
infrastruktur och har nära till både kollektivtrafik och
service.
Genom att anlägga nya bostäder i anslutning till befintliga bostäder och infrastruktur bidrar projektet till
ett hushållande av mark och naturresurser. Det innebär ett minskat trafikbehov jämfört med en etablering
i ett tidigare oexploaterat område. En etablering av en
förskola och villor ökar transportbehovet men genom
kommande förbättringar för gång- och cykeltrafikanter med ett utökat cykelvägnät i anslutning till
planområdet och en god tillgång till kollektivtrafik
minskar biltransportbehovet. Fler boende i Sparsör
kommer få möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken
och gång- och cykelbanor. Bostäder i området är i
linje med Borås Stads översiktsplan med tanke på en
resurshushållande bebyggelsestruktur och lokalisering
av bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för
kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.
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5.5 Hälsa och säkerhet
5.5.1 Hästhållning och bostäder

Söder och sydost om planområdet finns hästgårdar
vilket innebär en risk för olägenheter i form av lukt,
flugor och spridning av hästallergen.
Det finns för närvarande tre hästgårdar på ett avstånd
av 500-600 m från de planerade bostäderna. Det
närmaste stallet ligger på ett avstånd på ca 300 m och
närmaste hagen ligger på ett avstånd av100 m. Avståndet bedöms vara tillräckligt för att undvika negativ
påverkan på människors hälsa.
Bedömningen baseras på den forskning om hästallergenspridning som gjorts vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala och Miljömedicinska enheten i Stockholm.
Studien i Stockholm visade att hästallergener som
spreds i luften inte kunde detekteras längre än 40
meter från ett stall. 100 meter från stallet hittades
hästallergen deponerat i en damm. Studien visar också
att halterna i inomhusmiljöer främst bestäms av hur
många personer som har hästkontakt och inte bostadens avstånd till stallet. Vid studien i Uppsala visades
att spridningen av allergener är mycket låg redan efter
50 meter från både stall och hästhagar. 100 meter från
stallet var halten hästallergen 2,4 % av halten vid stalldörren och i hästhagarna låg värdet på 10 %. Utanför
hästhagarna sjönk halten hästallergen snabbt under
detektionsnivån.
5.5.2 Risker farligt gods

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB utförde under
hösten 2009, en riskbedömning med anledning av att
delar av planområdet ligger inom 150 m från riksväg
42 som utgör farligt-gods-led.
Riskbedömningen grundar sig i en analys av trafikflöden och vilka typer av farligt gods som transporteras
längsmed riksväg 42 samt vilka typer av olyckor som
utsläpp av dessa ämnen kan resultera i. Dessa är:

Det scenario vars risk anses vara något förhöjd jämfört
med övriga identifierade risker är gasutsläpp. Bedömningen är dock, med hänsyn till den låga sannolikheten för att händelsen inträffar, att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas för att minska risken för olyckor
med utsläpp av giftiga gaser.
Slutsatsen är att för samtliga ovan nämnda händelser har sannolikheterna visats vara så små att de är
försumbara och inte medför någon ökad risk inom
planområdet. Men för att minska skadeeffekterna bör
den befintliga vegetation som finns mellan riksväg 42
och planområdet bevaras.
5.5.3 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Den verksamhet som medges i detaljplanen kommer
inte att medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer för luft. I och med de åtgärder som vidtas
för fördröjning av dagvatten i dammar inom planområdet påverkas inte miljökvalitetsnormerna för vatten
negativt heller. Miljökvalitetsnormerna för buller
överskrids inte heller av den planerade verksamheten.
5.5.4 Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom den tertiära skyddszonen för
Öresjö vattenskyddsområde. Länsstyrelsen har fastställt skyddsområdet och skyddsföreskrifter för Öresjö
ytvattentäkt. Skyddsföreskrifterna ska dels minska
risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om
en olycka ändå händer. Exploatering i området (t.ex.
grävning och schaktning) kommer att ske med hänsyn
till rådande skyddsföreskrifter.
För att se vilka eventuella föroreningar som genomförandet av planen ger, har beräkningar utförts av WSP
i samband med framtagandet av den geohydrologiska
utredningen (se bilaga). Genom att anlägga flera dammar inom planområdet kan dagvattnet både fördröjas
och renas.
5.5.5 Grundvatten

- utsläpp av brännbar gas, t.ex. gasol. Detta kan i värsta fall leda till olika typer av explosioner.
- utsläpp av tryckkondenserad giftig gas, t.ex. klor.
Detta kan i värsta fall leda till att ett giftigt gasmoln
driver iväg mot området.
- utsläpp av giftig vätska, t.ex. propylenoxid, kan också
det leda till att ett giftigt gasmoln driver iväg mot
området.
- detonation av massexplosivt ämne, t.ex. sprängämnen.

En översiktlig beräkning av grundvattenflöden in i
dräneringsledningar har genomförts av WSP (201001-04) för att ligga till grund för att bedöma effekterna av dränering av området. Bedömningen grundas på
följande förutsättningar och metodik: En avskärande
dränering längs sluttningen med längd 300 meter och
belägen en meter under grundvattennivån. Genomsläppligheten har bedömts till 1×10-4 m/s, vilket är
ett högt men inte ovanligt värde i ytlig sandig morän.
Den hydrauliska gradienten har antagits till 0,1. Djupet till berg har antagits till tre meter.
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Karta 1: Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå

Karta 2: Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå - bullervall som bullerdämpande åtgärd.
Inflödet av grundvatten till dräneringssystem har på
detta sätt översiktligt bedömts till intervallet 0,5 – 5
l/s. Det högre värdet kan antas vara representativt för
det inledande skedet, det vill säga månaderna efter det
att dräneringen tagits i bruk, samt för perioder med
hög grundvattennivå. Det lägre värdet kan antas vara
representativt för perioder med låg grundvattennivå
efter det inledande skedet.
5.5.6 Trafikmiljö och buller

Med befintlig vägstruktur bedöms trafiknätet i Sparsör
ha svårt att ta emot den trafikökning som exploateringen ger då korsningen riksväg 42 och Paradisvägen
är hårt belastad och inte har tillräckligt hög standard.
Då Trafikverket håller på att utreda hur korsningen ska
utformas i framtiden bedöms exploateringen av områ-
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det vara möjlig. Den ökade trafikalstringen i området
bedöms inte leda till väsentliga bullerproblem. Riksväg
42 ligger öster om området med hastigheten 80km/h
och Paradisvägen, med hastigheten 50km/h, gränsar
mot området i norr.
Riksdagen angav 1996-97 riktlinjer för buller från
trafik som inte bör överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse. Följande värden ska enligt riktlinjerna uppnås:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad
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En bullerutredning har gjorts av SP, 2013-09-10, med
avseende på trafikbuller från riksväg 42 och Paradisvägen. Beräkningarna har gjorts för planerad trafiksituation med befintlig trafik inklusive den trafikökning
som det nya bostadsområdet och förskolan ger, utifrån
nya trafiksiffror från 2011. Beräkningar med bullerdämpande åtgärder för de bostäder som ligger i lägen
där nuvarande riktvärdena inte klaras har också gjorts.
Bullerberäkningen visar att några föreslagna grupphus
ligger inom 55-60 dBA vid fasad mot Paradisvägen.
Därför krävs bullerdämpande åtgärder för att klara
gällande riktvärden.
I dagsläget håller det på att tas fram nya nationella
bullerregler, där riktvärden inte än är fastställda. Detta
innebär att nuvarande riktvärden kan ändras i framtiden.
En planbestämmelse har införts i plankartan som
anger att en bullervall ska anordnas ifall gällande regler
för buller överskrids.
5.6 Nollalternativ

Behovet av en ny förskola i Sparsör kommer att
kvarstå och förskoleverksamheten tvingas fortsätta sin
verksamhet i undermåliga lokaler.
Underlaget för infrastruktursatsningar som vatten och
avlopp och buss minskar samt även nya möjligheter
till attraktivt boende för fler boråsare.
Det småskaliga odlingslandskapet och möjligheten
att bedriva jord- och skogsbruk skulle kvarstå om
planläggningen inte genomförs men området har inte
någon ekonomisk bärkraft som jord-, skogsbruksmark.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov.
6.4 Planunderlag

Utredningar avseende buller, dagvatten, risker och
geoteknik utgör planunderlag.
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Eva-Marie Larsson

Planchef

Planarkitekt
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Genomförande av
detaljplan

2.3 Ansvarsfördelning - genomförande

Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd svarar för byggnationen av ny förskola samt övriga anläggningar,
såsom parkeringsplatser med mera, som är förenade
med denna.

Detaljplan för Sparsör,
PARADIS 1:4 m.fl, Borås Stad, upprättad den 15 april 2015.

Borås Stad ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen samt för försäljningen av kommunala tomter inom
planområdet.

1. Inledning

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnaden
av vatten och avlopp.

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
och avser att möjliggöra en etablering av en ny förskola med upp till 6 avdelningar samt tillskapa nya
tomter för villor och grupphus.
2.1 Tidplan

Borås Stad har tecknat överenskommelse med ägaren
till Paradis 1:48 om upphävande av servitut för vattenledning över planområdet samt om anslutning till
kommunalt vatten och avlopp och om markbyte.
Borås Stad avser att teckna markanvisningsavtal med
en byggherre för utbyggnad av grupphusområde.
Byggherren utses genom markanvisningstävling eller
direktanvisning.
Ett avtal avses tecknas mellan Borås Stad och Trafikverket innan detaljplanen antas. Detta avtal kommer att reglera kostnadsfördelning och det fortsatta
arbetet med Paradisvägens anslutning till riksväg 42.

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:

3. Fastighetsrättsliga frågor

Samråd

3: kvartalet 2009

3.1 Fastighetsägare

Granskning 1

4: kvartalet 2010

Granskning 2

2:a kvartalet 2015

Antagande

2:a kvartalet 2015

Laga kraft

3:e kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
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2.4 Avtal

Planområdet omfattar del av Paradis 1:45 som är i
privat ägo. Resterande fastigheter ägs av Borås Stad.
Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras i form av avstyckning och fastighetsreglering samt åtgärd enligt anläggningslagen.
3.2 Huvudmannaskap

Lokalgatorna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att de sköts av fastighetsägarna. Naturmarken har kommunalt huvudmannaskap och sköts av kommunen. Dock har en del av
naturmarken i södra delen av området, där ett avskärande dike ska anläggas, enskilt huvudmannaskap och
sköts av fastighetsägarna. För lokalgatorna och det
avskärande diket ska gemensamhetsanläggning bildas.
3.3 Inlösen allmän platsmark

Den del av Paradis 1:45 som i planen är utlagd som
allmän platsmark kan bli aktuell för inlösen. Huvudmannen är skyldig att lösa in sådan mark om fastig-
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hetsägaren begär detta. Huvudmannen har också rätt
att lösa in marken.
3.4 Servitut

Fastigheten Paradis 1:48 har idag ett servitut för en
vattenledning över planområdet. Servitutet kommer
att upphävas enligt upprättad överenskommelse.

4.4 Hasselmusbiotop

Då hasselmusbon påträffats där detaljplanen föreslår
bebyggelse har ett nytt område iordningställts för
hasselmöss i planens norra del. Park- och skogsavdelningen på Borås Stad ansvarar för att området sköts
enligt framtagen skötselplan.

5. Ekonomiska frågor
4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten och värme

Vattenledning ansluts till befintligt nät i Vinkelvägen.
Spillvatten ansluts till befintligt nät i Vinkelvägen samt
i Paradisvägen.
Dagvattnet från kvartersmarken och vägarna i område
A (se dagvattenutredning (COWI, 2015-04-08) för
område A:s gränser) ska ledas till damm placerad utanför planområdet på kommunens mark intill Riksväg
42 och sedan fortsätta avrinningen mot Öresjö enligt
dagvattenutredningen. Dagvattnet från kvartersmarken och vägen i område B (se dagvattenutredningen
för område B:s gränser) leds i ledning till damm i
sydvästra delen av planområdet. Dammen avvattnas
mot ny dagvattenledning i Vinkelvägen ner mot Riksväg 42. Anläggningar för fördröjning av dagvatten ska
utformas så att Trafikverkets anläggningar inte belastas
i högre utsträckning än idag.
Grupphusområdet får gemensam förbindelsepunkt
för vatten, spillvatten och dagvatten, vilket innebär att
inom fastigheten står exploatören för utbyggnad och
fortsatt underhåll av ledningsnät. I resterande område
byggs VA ut av Kommunen. Förbindelsepunkt för
vatten, spillvatten och dagvatten upprättas vid varje
fastighetsgräns.
Fjärrvärme är idag inte utbyggt i Sparsör.
4.2 El och tele

Elförsörjning till området kan ske via ledningar i
Paradisvägen. Vid full utbyggnad av området krävs
även att en ny transformatorstation byggs. Vattenfall
är ledningsinnehavare i området.
Teleledningar finns i form av jordkabel utmed Paradisvägen samt sydväst om planområdet där Vinkelvägen
ansluter till riksväg 42.

Kommunen får kostnader för iordningställande av
allmän plats. Kommunen får intäkter genom försäljning av villatomter och grupphusområde. Kommunen
får också kostnader för inlösen av servitut för vattenledning.
Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader för byggandet av förskola och till förskolan hörande kostnader som projekteringskostnader, anslutningsavgifter
m.m. Tekniska förvaltningen får utökade driftkostnader för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Respektive nätägare bekostar utbyggnad av elnätet
samt telenätet inom området.
Borås Energi och Miljö AB bekostar utbyggnaden
av vatten och avlopp via anslutningsavgifter, i detta
område kommer även särtaxa tas ut. Borås Energi och
Miljö AB får även kostnader för ny brandpost.
Kostnader för detaljplanen tas ut genom planavgift
som betalas i samband med kommunens handläggning av bygglovet.
5.1 Särtaxa för VA

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) ska särtaxa tas ut
om fastigheterna på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet.
Aktuellt planområde medför ovanligt dyra kostnader
för VA.

Markenheten

Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

4.3 Lekplats

Det finns möjlighet att iordningställa en lekplats i
området.
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Utlåtande

REMISSPART

Upprättat den 15 april 2015 med
avseende på detaljplanen för Sparsör,
Paradis 1:4 m.fl, Borås Stad, Västra
Götalands län.
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 (SFS 1987:10) har
ägt rum under tiden 10 augusti – 7 september 2009
avseende samrådshandling upprättad 25 maj 2009.
Inkomna synpunkter från samrådet har redovisats i
samrådsredogörelse daterad 2010-10-11.
Detaljplanen har varit utställd (granskning 1) enligt
PBL 5:23 (SFS 1987:10) under tiden 25 november –
23 december 2010 (då med diarienummer P 12/08).
Granskningshandlingen upprättades den 11 november
2010. Annons var införd i Borås Tidning 2010-11-25.
Berörda markägare har även underrättats med brev.
Under granskningsstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och i kommundelskontoret i Fristad.
Då flera saker har ändrats efter granskningen skickas
planen ut för en ytterligare granskning (granskning 2).

2. Sammanfattning
18 remissinstanser har framfört synpunkter under
utställningstiden. Fem berörda sakägare har under
utställningstiden inkommit med erinringar mot förslaget. Dessa har lett till att detaljplanen har reviderats på
några punkter, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.
2.1 Ändringar i planförslaget

U01

Kommunstyrelsen

2011-02-23

U02

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2010-12-22

U03

Miljönämnden

2010-12-16

U04

Lantmäterimyndigheten

2010-12-01

U05

Gatunämnden

2010-12-22

U06

Kulturnämnden

2010-12-16

U07

Fritids- och folkhälsonämnden

2011-02-02

U08

Lokalförsörjningsnämnden

2010-12-29

U09

Trafikverket

2010-12-10

U10

Västtrafik

2010-12-29

U11

Kommundelsnämnden Fristad

2010-12-22

U12

Räddningstjänsten

2011-01-07

U13

Borås Energi och Miljö AB

2010-12-22

U14

Polismyndigheten i Västra Götaland

2010-12-22

U15

Skanova

2010-12-22

U16

Vattenfall

2010-12-27

U17

Borås Elnät AB

2010-12-06

U18

HSO i Borås

2010-12-22

SAKÄGARE

SVAR DATUM

U19

Paradis 1:45, 1:46, 1:47

2010-11-30

U20

Paradis 1:97

2010-12-22

U21

Paradis 1:71

2010-12-29

U22

Paradis 1:41, 1:79, 1:80

2010-12-20

U23

Paradis 1:33, 1:50

2010-12-23

ÖVRIGA
U24

26

Planområdesgränsen har ändrats till att inte
innefatta Paradisvägen, riksväg 42 eller fastigheten
Paradis 1:48.

t

Planbestämmelserna för byggnationens begränsningar har reviderats för att bli tydligare.

t

Plankartan har kompletterats med bestämmelser
om att bullervall kan krävas vid byggnation.

t

Ytor avsedda för tekniska anläggningar så som
transformatorstation, servisanläggning samt dagvattendammar har införts på plankartan.

t

Vändplanen för grupphusområdet har flyttats

Krökelunds Villaförening

SVAR DATUM
2010-12-21

längre in i området för att bl.a. underlätta vid
sophämtning.
t

Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats angående fornlämningar, kollektivtrafik,
riskanalys, biotopskydd för hasselmöss, buller
med mera.

t

Genomförandebeskrivningen har kompletterats
med beskrivning av delat huvudmannaskap samt
skötsel av hasselmusbiotop. Beskrivningen av
dagvattenhanteringen har uppdaterats samt vilka
avtal som har och ska skrivas. Även kostnadsfördelningen har förändrats.

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med utställningshandlingarna:
t

SVAR DATUM

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
godkänna utlåtandet som sitt eget samt att skicka
detaljplanen för granskning 2 enligt PBL 5:23 (SFS
1987:10).
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3. Synpunkter under utställningen
Inkomna synpunkter i samband med utställning
(granskning 1) redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis sammanfattade för att enkelt skapa
en överblick över de viktigaste inkomna synpunkterna.
3.1 Remisspart
U1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget men vill poängtera att planförslaget måste ge
möjlighet att i framtiden bygga en cirkulationsplats i
korsningen med riksväg 42.
Kommentar

Trafikverkets förstudie av riksväg 42 (2011-09-30)
utredde korsningens möjliga utformningar. Trafikverket ansåg i förstudien att det inte är genomförbart att
anlägga en cirkulationsplats på platsen på grund av för
starka lutningar och att det istället är lämpligt med två
trevägskorsningar. Planområdesgränsen har ändrats till
att inte längre innefatta riksväg 42 med anslutningar,
vilket gör att planen inte påverkar möjligheten för
byggnation av varken cirkulationsplats, trevägskorsningar eller bibehållande av befintligt läge av korsningen.
U2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 23§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt
miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iaktas eller att det
som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och
säkerhet.
Länsstyrelsen har dock kvarstående synpunkter på det
utställda förslaget enligt nedan.
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats till viss del. Länsstyrelsens synpunkter kvarstår
beträffande utbyggnadsområdets placering i en övergripande bebyggelsestruktur, där planeringen enligt
PBL 2 kap skall främja en ”ändamålsenlig struktur”
och en god hushållning med bl a energi. Länsstyrelsen
delar Trafikverkets farhågor om ett stort bilberoende i
området om inte en god kollektivtrafikförsörjning kan
garanteras redan vid inflyttning. Samtidigt konstaterar
Länsstyrelsen att det ligger inom kommunens plan-

monopol att bestämma om lämplig markanvändning
i nämnda område, då inga så allvarliga invändningar
föreligger (utifrån nu kända förutsättningar) att Länsstyrelsen ämnar ta in planen för prövning enligt 12
kap PBL.
Länsstyrelsen ställer sig även bakom Trafikverkets
synpunkter gällande trafikfrågor (Rv 42 med anslutningar, trafiksäkerhet vid Älvsborgsbanan), farligt gods
(tydlig redovisning av slutsatser i riskanalysen) och
buller. Länsstyrelsen förutsätter också att avtalsfrågor
mellan kommunen och Trafikverket klaras ut inför
planens genomförande.
Gällande fornlämningar, anser Länsstyrelsen att en
arkeologisk utredning borde ha varit genomförd innan
planen ställdes ut. Utredningen kan resultera i fynd
som kan påverka planens utformning. Länsstyrelsen
kan inte heller i förväg ge besked om tillstånd enligt
Lagen om kulturminnen kommer att kunna utfärdas,
om det visar sig att behövas, eller i vilken utsträckning
fortsatta arkeologiska undersökningar krävs och omfattningen på dessa. Kontakt bör tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för ökad klarhet i hanteringen
av ärendet.
Kommentar

Inom planområdet finns en hållplats där tre busslinjer
stannar och möjliggör goda förbindelser med Borås
och Fristad. Planbeskrivningen har förtydligats på den
punkten.
Planområdet har ändrats till att inte längre innefatta
Rv 42 med anslutningar.
En arkeologisk förundersökning har genomförts som
klargjort förhållandena för de arkeologiska fynd som
gjorts. De fynd som legat på platser som ska exploateras har tagits bort och Länsstyrelsen har inför granskningen av detaljplanen gett tillstånd enligt Lagen om
kulturminnen. Kontakt har tagits med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet angående hanteringen av skyddsavstånd från den kvarvarande fornlämningen och överenskommelse har gjorts.
U3 Miljönämnden

Den skötselplan som tagits fram och godkänts av
Länsstyrelsen bedöms vara är tillräcklig för att skydda
hasselmössens möjlighet att finnas kvar i området.
Den komplettering som gjorts av den geohydrologiska
utredningen är godtagbar för att skydda vattenkvaliteten i Öresjö.
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Det är positivt att hänsyn tagits till närheten av
hästhållningen även om det minskar möjligheten
till utbyggnad av området. I anslutning till planområdet finns fastigheter som inte är anslutna till det
kommunala VA-nätet. Det är önskvärt att det finns
anslutningsmöjligheter i framtiden. Miljökontoret inventerar för närvarande enskilda avloppsanläggningar
i Öresjös avrinningsområde och krav på åtgärder kan
komma i framtiden där kommunal anslutning är den
bästa lösningen för att undvika påverkan på Öresjö.

Begreppet tomt har i utnyttjandebestämmelserna
ersatts med fastighet.
Den maximala byggnadsarealen inom området avsett
för förskola har utökats.
U5 Gatunämnden

Det är viktigt att skötselmedel finns till förfogande för
att upprätthålla lekplatsens säkerhet.
Det är viktigt att hasselmusreservatet kan skötas enligt
Länsstyrelsens intentioner.

Kommentar

Detaljplanen minskar inte möjligheterna att ansluta
närliggande fastigheter till VA-nätet.
U4 Lantmäterimyndigheten

Enligt genomförandebeskrivningen avses servitut för
vattenledning till förmån för Paradis 1:48 upphävas
med stöd av överenskommelse. Konsekvenserna om en
sådan överenskommelse inte kan komma till stånd bör
utredas.
Bostadskvarteret som möjliggör grupphusbebyggelse
behöver få tydligare planbestämmelser som reglerar
fastighetsstorlek, utnyttjandegrad.
Fastigheten 1:48 saknar planbestämmelser för största
tillåtna utnyttjandegrad.
I utnyttjandebestämmelserna används både begreppet
fastighet och tomt. Syftet med bestämmelserna bör
förklaras, alternativt bör endast begreppet fastighet
användas.
Området med markanvändning SBD behöver få tydligare bestämmelser kring tillåten byggnadsareal, minsta
fastighetsstorlek och högsta antalet fastigheter, liksom
bebyggelsens utformning och minsta avstånd mellan
bebyggelse och gräns.
Det område som markerats med y tjänar B-området
kring Paradis 1:88 och bör lämpligen ingå i detta. Såldes bör y- och B-områdes ha samma användningsbestämmelser. Alternativt kan y-området istället planeras
som allmän platsmark.
Kommentar

Inför granskning 2 av detaljplanen har fastigheten
Paradis 1:48 dragits ur planområdet, dock kvarstår
överenskommelse om servitut för vattenledning till
fastigheten.
Sedan utställning har de påtalade oklarheterna på
plankartan studerats och flera förändringar har gjorts.
Grupphusområdet har nu tydligare begränsningar vad
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gäller högsta tillåtna exploateringsgrad.

Gatukontoret anser att korsningen Paradisvägen och
Rv 42 skall ingå i planen, och vara utformad som en
cirkulationsplats för att öka trafiksäkerheten. Cirkulationsplatsen blir en port till Sparsör söderifrån. I
utställningshandlingen redovisas att det har skett sju
polisrapporteringar om olyckor i korsningen fram
till 2008, men det varit två stycken svåra olyckor på
denna plats.
Kommentar

De löpande kostnader som planen ger upphov till
kan inte regleras av detaljplanen. I genomförandebeskrivningen finns beskrivet att kostnader för drift och
underhåll ökar.
Trafikverkets förstudie av riksväg 42 (2011-09-30)
utredde korsningens möjliga utformningar. Trafikverket ansåg i förstudien att det inte är genomförbart
att anlägga en cirkulationsplats på platsen på grund
av för starka lutningar och att det istället är lämpligt
med två trevägskorsningar. Planområdesgränsen har
ändrats till att inte längre innefatta riksväg 42 med
anslutningar, vilket gör att planen inte påverkar möjligheten för byggnation av varken cirkulationsplats,
trevägskorsningar eller bibehållande av befintligt läge
av korsningen.
U6 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för del av Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. Borås Stad.
Kulturnämnden har i tidigare samrådsyttrande inte
kunnat ta ställning till detaljplaneförslaget då naturoch kulturvärden inte belysts och påpekade att en
arkeologisk utredning behövde genomföras. I kommentar sägs att planbeskrivningen har kompletterats
med ett avsnitt om natur- och kulturvärden, att en
arkeologisk utredning skall genomföras med anledning
av fornlämningsbilden i området samt att en miljökonsekvensbeskrivning inte anses behöva göras då
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planen inte medför betydande miljöpåverkan.

en principritning som visar den nu föreslagna lösningen. Den nya Paradisvägens profil bör då studeras.

Kommentar

Borås Stad har låtit genomföra en arkeologisk undersökning som klargjort förhållandena för de arkeologiska fynd som gjorts. De fynd som legat på inom planområdet har tagits bort eller skyddas i plan genom att
inte tillåta bebyggelse i närheten av fornlämningarna.
Länsstyrelsen har inför granskningen av detaljplanen
gett tillstånd enligt Lagen om kulturminnen.
U7 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden har redan yttrat sig i
ärendet en gång förut. Sett till föregående yttrande
finns det fortfarande inga planer på en näridrottsplats.
I övrigt har nämndens synpunkter legat till grund för
nuvarande utställning.
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller förslagets
utformning.
U8 Lokalförsörjningsnämnden

Det är viktigt att vägar och avläggningsplatser som
berörs av planen, planeras och dimensioneras så att
virkestransporter från angränsande skogar säkerställs.
Vid en inventering 2009 påträffades hasselmus i
detaljplaneområdet. Nämnden förutsätter att ansvaret
för och finansiering av föreslagen hasselmusbiotop
regleras i detaljplanen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker detaljplanen
med ovanstående kommentar.
Kommentar

De avläggningsplatser som finns inom området
kommer inte att kunna utnyttjas efter detaljplanens
genomförande. Nya avläggningsplatser får iordningställas utanför planområdet vid behov.

En ny förskola planeras i planområdets östra del. Av
illustrationskartan framgår att avsikten är att barnen
lämnas och hämtas i den östra delen av tomten och
att varuleveranser sker i den västra delen, något som
förefaller vara en relativt trafiksäker lösning.
Dagvatten föreslås mynna ut i befintligt dike längs Rv
42. Vid Paradisvägens nya anslutning till Rv 42 redovisas en ny dagvattendamm. När denna och de nya
dagvattenledningarna detaljprojekteras vill Trafikverket
deltaga.
Ca 300 m väster om planområdet ligger Älvsborgsbanan och Öresjö. Den nya exploateringen ökar antalet
människor som vill ta sig till stranden för bad – och
båtverksamhet. Det är viktigt att risken för ”spårspring” minimeras och att antalet plankorsningar
minimeras.
Rv 42 är i Räddningsverkets ”Väginformation om
farligt gods, 2008” utpekad som led där farligt gods
transporteras. En riskanalys har upprättats vilken
redovisar att några nya skydd mot olyckor inte skall
behövas för planområdet. Dock skall befintlig vegetation behållas, vilket tydligt bör framgå av en planbestämmelse. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en tydligare redovisning av vad riskanalysen kom fram
till.
Trots att avståndet mellan bebyggelse och Rv 42 är
relativt stort bör planbeskrivningen kompletteras med
konkreta siffror när det gäller trafikens inverkan på
trafikbullret från såväl Rv 42 som från Lv 1800.

U9 Trafikverket

Avståndet till skolor är acceptabla för de lägre årsklasserna. När det gäller högstadiet är avståndet 3,5 km,
vilket anses långt. Risken är stor att det blir mycket
bilåkande för föräldrar som skjutsar barnen till skolan.
Även avståndet till dagligvarubutik är långt (Fristads
Centrum 4 km), vilket även skapar bilåkande. Det
är därför viktigt att kollektivtrafiken fungerar väl vid
inflyttning i de nya bostäderna.

Paradisvägens och Sparsörsvägens anslutningar till
Rv 42 innebär idag en trafikfara. Av denna anledning
redovisas i detaljplanen en ny sträckning för Paradisvägen med en ny anslutning till Rv 42. För att denna
anslutning ska bli trafiksäker bör ett vänstersvängfält anläggas på Rv 42 för trafik från norr. Tidigare
föreslogs att en cirkulationsplats skulle anläggas, men
denna lösning kändes tveksam och förordades inte av
Trafikverket. Planhandlingarna bör kompletteras med

För att klarlägga ansvaret när det gäller anläggandet,
ägandet och driften av ny sträckning av Paradisvägen
(Lv 1800), GC-väg längs Paradisvägen mellan den nya
väganslutningen och Trädgårdsvägen samt ny GC-bro
över Rv 42 skall ett avtal tecknas mellan Borås Stad
och Trafikverket. Detta skall vara påtecknat innan
detaljplanen förs till antagande. Av planhandlingarna
framgår att Borås Stad, gentemot Trafikverket, svarar
för dessa investeringar.

De löpande kostnader som planen ger upphov till
kan inte regleras av detaljplanen. I genomförandebeskrivningen finns beskrivet att kostnader för drift och
underhåll ökar.
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Kommentar

Trafikverkets förstudie av riksväg 42 (2011-09-30)
utredde korsningens möjliga utformningar. Trafikverket ansåg i förstudien att det inte är genomförbart att
anlägga en cirkulationsplats på platsen på grund av
för starka lutningar och att det istället är lämpligt med
två trevägskorsningar. Planområdesgränsen har ändrats
till att inte längre innefatta riksväg 42 med anslutningar, vilket gör att planen inte påverkar möjligheten
för byggnation av varken cirkulationsplats, trevägskorsningar eller bibehållande av befintligt läge av
korsningen. Trafikverket kan därför hantera detaljutformningen av korsningen och Paradisvägen fritt från
detaljplanen. Ett avtal om ny sträckning av Paradisvägen avses tecknas mellan Trafikverket och Borås Stad
innan planen antas.
Detaljplanen påverkar inte antalet korsningar över
Älsvsborgsbanan och kan inte reglera lösningar för att
minska s.k. ”spårspring” över banområdet.

hållplatsen vid riksväg 42. Detta kommer dock inte att
ingå i detta planarbete, utan kommer hanteras som en
separat fråga mellan Trafikverket och Borås Stad.
U11 Kommundelsnämnden Fristad

Idag finns ett stort behov av ny förskola i Sparsör och
behovet kommer att öka ytterligare i samband med
nya etableringar i Sparsör. Området är en strategisk
plats för förskoleverksamhet då det är relativt oexploaterat och därmed ger närhet till naturområden
och möjligheter att tillvarata naturlig terräng- och
vegetationsförhållanden vilket kan ge en god skol- och
arbetsmiljö.
Planområdet är också bra ur kommunikationssynpunkt då det ligger i nära anslutning till Riksväg 42
samt en gång- och cykelbro över Riksvägen.
Kommundelsnämnden har tagit del av planförslaget
och samtycker till densamma.
U12 Räddningstjänsten

Planbeskrivningen har kompletterats med riskanalysens slutsatser. För ytterligare information se bilagad
riskanalys. Då den framtida vägsträckningen av Paradisvägen inte är fastslagen i denna detaljplan reglerar
inte detaljplanen var vegetation ska behållas. I kommande detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 (Paradisvägen) är detta en fråga som kan undersökas närmare.

Utifrån svaret i utställningshandlingen och möte med
ansvarig på Gatukontoret anser räddningstjänsten att
vårdverksamhet ska strykas ur planen. Ska alternativ
system tillämpas bör endast bostadsbebyggelse uppföras i planområdet. Enligt de underlag som räddningstjänsten tagit del av planeras det endast för bostadsbebyggelse.

En ny bullerberäkning har genomförts (2013) och
planbeskrivningen har därefter kompletterats med
mer information angående buller från riksväg 42 och
Paradisvägen.

Vidare så delar räddningstjänsten den slutsats och
rekommendation till åtgärder som gjorts i riskanalysen
av Bengt Dahlgren AB.

Inom planområdet finns en hållplats där tre busslinjer
stannar och möjliggör goda förbindelser med Borås
och Fristad. Planbeskrivningen har förtydligats på den
punkten.

Kommentar

U10 Västtrafik

Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Det är viktigt
att hållplatserna i anslutning till området har trafiksäkra gång- och cykelförbindelser.
Då vi inte kan se några problem med den föreslagna
planen under de förutsättningar som råder idag, har vi
inga synpunkter.
Kommentar

Förhoppning finns om att på sikt anlägga en gångoch cykelbro över riksväg 42 och även anlägga anslutande gång- och cykelvägar för de boende i området
för bättre möjligheter att på ett trafiksäkert sätt nå

30

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny etablering
av förskola med upp till sex avdelningar samt tillskapa
nya tomter för villor och grupphus. Planen möjliggör
även att bebygga förskoletomten med ett vårdboende
för att göra planen mer flexibel för framtida ändrade
behov. Även om vattentrycket i området inte kommer
att vara tillräckligt högt i ett första läge för att det ska
vara möjligt att ha vård i området, så finns möjlighet
att vattentrycket ökas i framtiden ifall området byggs
ut ytterligare och då kan det på sikt bli aktuellt med
vårdboende. Frågan har kommunicerats med räddningstjänsten inför granskning 2.
Detaljplanen följer de rekommendationer till åtgärder
som gjorts i riskanalysen.
U13 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö AB arbetar intensivt med
systematiskt arbetsmiljöarbete för att bl.a. få bort så
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många backningar med sopbilarna som möjligt. I
planarbetet finns det möjlighet att få bort backningar
genom att lägga in ordentliga vändplaner. När det
gäller Paradis 1:4 så har vi ett sådant problem i sydvästra delen där Vinkelvägen slutar med en nyinritad
vändplan. Här hade det varit önskvärt att de villor
som ligger väster om planområdet även hade fått en
vändplan. I nuläget får vi vända på en privat infart och
backa sista biten.
På illustrationskartan finns det inritat ett kedjehusområde i norra delen. En sådan lösning med infart via ett
”skaft” och inga vändmöjligheter är helt oacceptabelt
ur hämtningssynpunkt för en sopbil.
Kommentar

För grupphusområdet bör sophämtningen ske vid
soprum i anslutning till Vinkelvägen. Att planera för
rundkörning inom grupphusområdet är ej möjligt
pga markens lutning. Vid behov av fler än ett soprum
finns möjlighet att angöra vid det från vändplanen
längst i norr. Den slutliga utformningen bestäms vid
exploateringen, i samråd mellan exploatören och Borås
Energi och Miljö.
För den sydvästra delen av planområdet kan endast
ordnas en vändplats inom planområdet.
U14 Polismyndigheten i Västra götaland

Polismyndigheten har inget mer att tillägga i ärendet.

reskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon
finnas.
För Vattenfalls 10 kV markkabel yrkas ett u-område
med en bredd på minst 4 meter inom kvartersmark.
För att säkerställa att u-området överensstämmer med
kabelns placering måste inmätning ske. Vattenfall har
beställt inmätning av kabeln.
Vattenfall önskar ta del av den antagna detaljplanen.
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen.
Kommentar

Ett nytt område avsett för transformatorstation har
införts på plankartan. Den placeras på förskoletomten,
i anslutning till personalparkering och varumottagning
och är avskild från lekytor.
Markkabeln (10kV) placeras i gatan varför inga
u-områden på kvartersmark behövs. Det finns inga befintliga ledningar inom området som behöver flyttas.
U 17 Borås Elnät

I samband med att man färdigställer ny gång- och
cykelväg med bro över Rv 42 skall man iakta försiktighet då Bornet har befintliga optokablar på den västra
sidan som utgör matning till Sparsör, Fristad, Borgstena samt Bredared.
Bornet förutsätter att vägbyggaren kontaktar oss i god
tid före anläggningstart.

U15 Skanova

Skanova har tagit del av ovanstående handlingar och
har inget att erinra.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla
befintliga teleanläggningars läge. Se bifogad lägeskarta
och där avses främt de teleanläggningar som ligger i
planområdets västra del (anslutningen till GC-bro, vid
Boråsvägen).
I det fall vi tvingas vidta åtgärder önskar vi att ni kontaktar oss i god tid för planering och diskussion om
hur kostnader för detta skall fördelas.
U16 Vattenfall

För att klara av att strömförsörja området så behöver
en ny nätstation med tillhörande E-område uppföras.
Vattenfall yrkar på E-område för vår tillkommande
station i enlighet med bifogad omarbetad plankarta.
När E-området, minst 7 x 7 meter, för nätstationen
planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggdel eller brännbart upplag
uppgå till minst 5 meter, enligt gällande starkströmsfö-

U18 HSO i Borås

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.
Kommentar

Tillgänglighetskravet regleras i bygglovsskedet.
3.2 Sakägare
U 19 Paradis 1:45, 1:46, 1:47

Vid samtal med planavdelningen 2009 var det mycket
positiva tongångar angående en avstyckning av vår
tomt 1:45. Då tog vi för givet att den naturliga anslutningen för väg och VA skulle vara ovanför 1:48.
I den nya ritningen för 2010, genomkorsas förutom
våra tomter 1:46 och 1:47 av diverse vägar och nu
inkluderas även delar av 1:45.
Med denna ritning fråntar ni oss möjligheten till en
eventuell avstyckning av 1:45, och att få den naturliga
anslutningen till den blivande bebyggelsen på ”Gärdet”.
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Vi kommer härmed med ett annat förslag som även
gynnar oss.
a) Cykel / gångväg genom 1:46 dras fram till hörnet av
1:48 och 1:45, löper sedan längs tomtgränsen av 1:48
och ansluter till vägen vid det nya området.
b) Ovanför cykel och gångvägen skulle man kunna
ansluta vägen från den nya bebyggelsen till tomtgränsen 1:45.
Vi anser att detta skulle vara en bra lösning.

fått uppgift om att den ska komma att omfattas, vill vi
att Byggnadsnämnden i Borås Stad ger byggnadstillstånd också för Paradis 1:71.
Kommentar

Detaljplaneområdet har förändrats mellan samråd och
utställning. Planförslaget har ändrats eftersom fastighetsägare sydöst om planområdet har hästar gående
på markerna vilket gör området mindre lämpligt för
bostäder.
U 22 Paradis 1:41

Kommentar

Sydväst om fastigheten 1:48 finns en stenmur. Stenmurar har höga naturvärden genom den variation som
de skapar i landskapet. De utgör ofta livsmiljöer för
flera växt- och djurarter. Stenmurar är därför biotopskyddade och ska därmed bevaras. Därför behöver en
cykelväg dras runt muren vilket gör att mark krävs
från 1:45. Ytan på sidorna av cykelvägen har dock
smalnats av något inför det nya granskningsskedet.
U 20 Paradis 1:97

Vi har tagit del av den detaljplan för Paradis 1:4 m.fl.
som tillsänts oss.
Vi vill börja med att säga att vi tycker det är en mycket
väl genomarbetad plan, vi tycker ni har varit lyhörda
för våra önskemål. Vi har ändå en anmärkning.
Vi är ägare av fastighet Paradis 1:97.
Vår fastighet värms upp med bergvärme. Vi är oroliga
för att de omfattande gräv- och schaktningsarbeten
som planeras för att anlägga gator, vägar och byggnader i sluttningen mot vår fastighet kan påverka
vattentillförseln till vår bergvärme. Vi står därför fast
vid vårt tidigare krav att Borås kommun garanterar att
hålla oss skadeslösa om vår fastighet påverkas negativt i
och med detaljplanens genomförande.
Kommentar

Förutsättningarna för byggandet av de anläggningar
som föreslås i detaljplanen kommer att studeras närmare i den kommande projekteringen.
U 21 Paradis 1:71

Fick vid en tidigare underrättelse och telefonkontakt
under 2009 uppfattningen, att även fastigheten 1:71
skulle beröras av rubricerade förslag till detaljplan.
Kan inte finna nu att den nu omnämns i den nya
detaljplanen
Då fastigheten ligger i direkt anslutning till den föreslagna detaljplanen och att vi vid tidigare kontakter

32

Vi har tagit del av den detaljplan för Paradis 1:4 m.fl
som tillsänts oss. Inledningsvis anser vi att den är väl
genomarbetad plan men vi har ändå några anmärkningar.
Vi är ägare till fastigheterna Paradis 1:41, 1:79 och
1:80 och har nyttjanderättsavtal på del av 1:92 och
1:11 (1:11 gäller den smala remsa som gränsar till 1:41
och 1:79 samt 1:35).
Vår fastighet uppvärms med bergvärme. Vi ser risk i
att de omfattande gräv- och schaktningsarbeten som
planeras för anlägga gator, vägar och byggnader i sluttningen mot vår fastighet kan påverka vattentillförseln
till vår bergvärme respektive vår grävda brunn. Vi står
därför fast vid vårt tidigare krav att Borås kommun garanterat att hålla oss skadelösa om vår fastighet påverkas negativt i och med detaljplanens genomförande.
Den nya anslutningen av Paradisvägen till Rv42
kommer så vitt vi kan bedöma att göras omedelbart
norr om den bullervall utmed Rv42 som vi har anlagt
och bekostat. Vi anser att bullervallen skall förlängas
utmed den nyanlagda Hybergs-/Paradisvägen fram till
korsningen med Trädgårdsvägen så att vi inte påverkas
av det buller som kommer att uppstå. Detta bör vara
enkelt genomförbart då en stor mängd schaktmassor
kommer att finnas tillgängliga i området där vägen
skall anläggas.
Kommentar

Förutsättningarna för byggandet av de anläggningar
som föreslås i detaljplanen kommer att studeras närmare i den kommande projekteringen. Det har gjorts
en uppdaterad bullerutredning hösten 2013 som visar
att vissa av de befintliga byggnaderna påverkas av buller. Den framtida vägdragningen av Paradisvägen är
inte bestämd, varpå bullervärdena kan förändras både
inom och utanför planområdet. Behov av bullervallar
vid befintlig bebyggelse och den exakta sträckningen
av den nya vägen kommer studeras i en vägplan som
Trafikverket kommer att ta fram.
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U 23 Paradis 1:33, 1:50

Som ägare av fastigheterna Paradis 1:50 samt 1:33 så
inkommer vi med kraftiga erinringar mot hanteringen
av denna detaljplaneprocess.
Vi har inte någon gång under processen blivit meddelade att våra fastigheter kommer att beröras av
detaljplaneförslaget och på så sätt kunna yttra oss och
få svar på frågor.
Det har nu under slutskedet framkommit att vi i
högsta grad berörs av detaljplaneförändringarna och
kräver därför att planprocessen stoppas tills dess att
vi fått svar och kunnat få diskutera hur detaljplanen
kommer att påverka våra fastigheter eftersom det inte
finns något i samrådshandlingen som berör detta.
Genomförandebeskrivningen innehåller inga förslag
eller kommentarer till våra fastigheter och det anser vi
att den bör innehålla.
Det vi kunna konstatera fram tills nu är följande:
- I underrättelsen står att man kommer att ta en del av
fastigheten 1:50 i anspråk som allmän plats mark – Vi
vill veta till vilken del?
- Hur kommer nya dragningar av vägar mm att påverka möjligheten till att i framtiden kunna bebygga
fastigheten 1:50?
Vi kan konstatera att den föreslagna dragningen av ny
huvudgata väsentligt kommer att påverka vår fastighet
- I stället som idag ha gatan bakom vår fastighet (sett
från sjön) så kommer vi att få den precis framför vilket
kommer att påverka vår utsikt mot sjön högst avsevärt
- I ett längre perspektiv kommer vi att få en rondell
med Rv 42 och därmed ökar skadan för vår fastighet
med buller, trafik och utsikt mot sjön.
- Dragningen av vägen medför även att vår utfart från
fastigheten kommer att bli kraftigt försämrad då sikten
kommer att påverkas mycket negativt. Från att idag
kunna se trafiken ”i ögonvrån” vid utfart, så kommer
trafiken från höger att komma snett bakifrån ”bakom
axeln”.
- Man kommer att konvertera Trädgårdsvägen till en
GC-väg – hur kommer detta att påverka fastigheten?
T.ex. fällning av träd, behov av stödmurar mm?
- En ny GC-väg vid vår fastighet innebär att antalet
barn som skall nå skolorna längre ner i området ökar,
vi kan inte se att man på något sätt säkerställt att det
finns en lämplig övergång mellan planområdet och
denna GC-väg. I texten placeras denna övergång

strax nedanför vår utfart och vid den nya infarten
till Paradisvägen. Vi kan inte förstå att man på detta
sätt skapar en oerhört farligt situation med korsande
GC-trafik, utfart samt vägtrafik. Detta övergångsställe
kommer sålunda att placeras i en kurva med kraftig
lutning som innebär att trafiken nerifrån kommer att
accelerera för att klara backen och de uppifrån kommer att ha svårt att kunna bromsa in. Trafiksituationen
kommer inte att underlättas av denna placering
Buller
Utredningen som gjorts har inte omfattat vår fastighet
men vi kan konstatera att vi kommer att få en större
påverkan och störning av buller och trafik när gatan
dras om.
- Så vi begär att man redovisar hur bullret och trafik
kommer att påverka vår fastighet.
- Lekmannamässigt bedömt så öppnar man ju med
den nya vägen en ”ljudgata” som direkt pekar mot vår
fastighet
- Man lägger även korsningen med Trädgårdsvägen
precis framför vår fastighet med ytterligare start och
stopp för trafiken med påverkan för oss av ljud, buller
och vibrationer.
- Placeringen av ett övergångsställer vid Paradisvägen
kommer även detta att påverka oss med fler start och
stopp.
Riskbedömning
I utredningen så säger man att ”för planområdets
riskbedömning så kommer man att behålla befintlig
vegetation mellan riksväg 42 och planområdet”.
- Hur kan det då komma sig att man föreslår att ta ner
vegetation och dra en ny väg som kommer att väsentligt öka riskerna för vår fastighet?
Trafikering
Det planerade området inklusive ny förskola kommer
att påverka trafiken med (enligt er) ca 400 bilar/dygn
och flertalet av dessa kommer att passera vår fastighet
vilket även detta bidrar till en högre belastning av buller mm. på vår fastighet.
Kommentar

Detaljplaneområdet har förändrats mellan samråd
och utställning eftersom kommunen studerat om
korsningen mellan riksväg 42 och Paradisvägen och
föreslagit ett nytt läge på korsningen för att förbättra
trafiksäkerheten. Inför granskning 2 har planområ-
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desgränsen förändrats ytterligare till att inte längre
innefatta Paradisvägen och riksväg 42. Trafikverket
kommer fortsätta granska denna korsning och hur den
bäst bör utformas.
Inför granskning 2 har fastighetsägaren kontaktats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen som informerat och
diskuterat detaljplanens förväntade effekter på fastigheterna Paradis 1:50 och 1:33.
Då detaljplaneområdet ändrats är det i dagsläget inte
aktuellt att ta i anspråk denna mark för allmän plats.
Trafikverket kommer att studera hur väganslutningen
från Paradisvägen till riksväg 42 ska utformas. I
samband med detta kommer de att utreda hur cykelvägarna ska gå i området och var ett övergångsställe
kommer att placeras. Nya planerade vägdragningar
kommer inte påverka möjligheterna att bebygga Paradis 1:50.
Det är oklart om den nuvarande utfarten från fastigheten Paradis 1:50 till Paradisvägen kommer att kunna
finnas. Trafikverket utreder detta i sin vägplan.
Ytterligare studier av förslagets effekter på buller har
genomförts.
Den riskanalys som har gjorts visade på att risknivån var låg men att det vore positivt att behålla den
befintliga vegetationen så att den kan fungera som
skyddsbarriär.
3.3 Övriga
U 24 Krökeslunds Villaägarförening

Krökelunds Villaägarförening bildades 1972 i samband med byggnationen på ”Kryddhyllan” (gatorna
Åsvägen, Plogvägen, Spadvägen och Lievägen). Föreningens medlemmar trafikerar idag Kröklingsvägen och
Paradisvägen för sin utfart till Rv 42 och vidare mot
Borås och Fristad.
Vi lämnar härmed följande synpunkter på rubrucerad
detaljplan:
I planförslaget talas om en övergripande förändring
av trafikläget i Sparsör med en cirkulationsplats för
anslutningen av Paradisvägen och Sparsörsvägen till
Rv 42. Vi anser att det enda rätta för att förbättra trafiksituationen vid Paradisvägens anslutning till Rv 42
är att bygga denna cirkulationsplats direkt, även om
anslutningen av Sparsörsvägen görs senare.

gäller vänstersväng från Fristadhållet. Hastigheten på
Rv 42 höjdes från 70 till 80 km/tim för något år sedan
och då blev det ännu värre att korsa vägen. Mellan kl.
07.00 och 08.30 samt mellan 18.00 är trafiken kaotisk
och det föreligger stor risk för olyckor.
Vi håller med de närboende vid nuvarande korsningen, som i sina remissvar har pekat på att trafiken
har ökat de senaste åren, speciellt på Paradisvägen. Det
gäller inte minst den tyngre trafiken, sannolikt beroende på införandet av GPS-navigering och trafiksituationen i Knalleland samt genomfarten genom Borås.
Vi anser vidare att trafiksituationen för våra medlemmar inte kommer att förbättras genom att en trevägskorsning anläggs. Det kommer att vara lika svårt att
svänga mot Borås som det är idag, liksom att från
Fristadshållet göra en vänstersväng. Det enda rätta är
att anlägga en cirkulationsplats vid den nya utfarten
till Rv 42.
Vi noterar för övrigt att den tunga remissinstansen
Gatunämnden i sitt remissvar föreslår att cirkulationsplats byggs i samband med genomförandet av detaljplanen.
Vi har även farhågor för att den planerade serpentinvägen vid nya utfarten till Rv 42 är kommer att vålla
svåra problem vintertid, eftersom det är stor höjdskillnad (11m) på kort sträcka mellan nya korsningen vid
Rv 42 och anslutningen till Paradisvägen.
Ett ytterligare problem med den nya korsningen med
Rv 42 är att det finns ett backkrön i höjd med busshållplatsen vid Paradis 1:97 så sikten blir skymd åt
Boråshållet. Krönet borde schaktas ned vid byggandet
av nya korsningen.
Kommentar

Trafikverkets förstudie av riksväg 42 (2011-09-30)
utredde korsningens möjliga utformningar. Trafikverket ansåg i förstudien att det inte är genomförbart att
anlägga en cirkulationsplats på platsen på grund av för
starka lutningar och att det istället är lämpligt med två
trevägskorsningar. Planområdesgränsen har ändrats till
att inte längre innefatta riksväg 42 med anslutningar,
vilket gör att planen inte påverkar möjligheten för
byggnation av varken cirkulationsplats, trevägskorsningar eller bibehållande av befintligt läge av korsningen.

Motiv: Trafiksituationen är idag ohållbar när det gäller
att försöka ta sig ut på Rv 42 mot Borås samt när det
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4.2 Sakägare

4. Kvarstående synpunkter från
samrådet

S22 Paradis 1:18, 1:35

Här behandlas kvarstående synpunkter från samrådet
från parter som inte inkommit med yttranden under
utställningen.
4.1 Remisspart

Vi har önskemålet att fastigheterna Paradis 1:18
och Paradis 1:35 tas med i detaljplanen och att det i
planen anges planbestämmelsen kvartersmark/bostäder
för dessa båda fastigheter.
Kommentar

S17 Borås Naturskyddsförening

I beskrivningen står att ”kommunen bedömt att
planen inte medför någon betydande miljöpåverkan,
varvid en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras”.
Borås Naturskyddsförening har en annan uppfattning
och anser att en MKB behöver göras av följande skäl:
Hela området ligger inom skyddszon för Öresjö vattentäkt och därför ifrågasätter vi om de stora mängder
dagvatten från högre belägna markområden kan tas
om hand i de perkolationsmagasin och diken som
ingår i planen. Hur stora blir dessa magasin? Vi har
också att räkna med ökade nederbördsmängder i
framtiden. I slutfasen kommer mer föroreningar från
området att hamna i Öresjö. Förändringar i grundvattennivån kommer också att ske under tiden utbyggnaden sker. Hur påverkas befintliga fastigheter av detta?
I kantzonerna till planområdet måste växtligheten
sparas. Gamla träd och inte minst den närliggande
ekskogen måste bevaras.
Den tunga trafiken på länsvägen Sparsör - Brämhult
(Paradisvägen) har under de senaste åren ökat kraftigt
enligt grannar längs vägen. Det finns anledning att se
över trafiksituationen i området genom att förbättra
vägen eller om så behövs införa begränsningar för tung
trafik.

Fastigheterna har överlåtits till kommunen, varpå
frågan inte är aktuell längre.
S23 Paradis 1:39

Med den starkt trafikerade Rv 42 framför huset, fyller
skogsområdet intill 1:45, 1:38 och 1:40 en stor funktion miljömässigt och utgör ett strövområde för många
boende i Sparsör. Därför borde området få kvarstå i
nuvarande skick.
Från ovan nämnda skogsområde får flera av oss tomtägare vår vattenförsörjning till våra bäckar och dammar. Det är av yttersta vikt att denna vattentillförsel
kvarstår, då dessa bäckar och dammar förhöjer upplevelserna av våra tomter och är av största naturvärde.
Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag
att upprätta detaljplan för området då det har ansetts
som en strategiskt bra plats för både förskola och nya
enbostadshus i Sparsör.
Vattentillförseln till bäckar och dammar kommer att
kvarstå som idag. Det vatten som i nuläget kommer
uppifrån skogsområdet kommer att ledas till befintlig
bäck med hjälp av ett avskärande dike. Dagvatten på
tomtmark och hårdgjorda ytor tas omhand i ledningsnätet för dagvatten, för att inte belasta bäckar och
dammar.

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden står fast vid bedömningen
att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. Den
geohydrologiska utredningen har kompletterats och
belyser vilka konsekvenser som etableringen kan komma att få på vattentäkten. Hanteringen av dagvattnet
och dimensioneringen av dagvattensystemet kommer
att genomföras och utformas så att allt vatten kan tas
omhand och så att negativ påverkan på vattentäkten
minimeras, se avsnitt 5 - Konsekvenser i planbeskrivningen samt den Geohydrologiska utredningen.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Eva-Marie Larsson

planchef

planarkitekt

Begränsningar för tung trafik styrs inte i detaljplan.
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