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Förskolenämnden kallas till sammanträde: 
 
Tid: Onsdagen den 17 maj klockan 15.30. 

 Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från kl 15.30 och 
nämndsammanträdet startar kl 17.00.   
 

Plats: Förskoleförvaltningen, Olovholmsgatan 32,  
sammanträdeslokal Borgstena, plan 1. 

 
Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas måndagen den 15 maj kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Leif Johansson, 
tel. 0734-32 76 53. 
 
Alliansen träffas måndagen den 15 maj kl. 18.00 (observera tiden) i sammanträdeslokal 
Bredared, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 
0734-32 70 95. 
 
Dagordning 
 
1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
 Förslag till justering fredagen den 19 maj.  
 
2 Godkännande av föredragningslistan 
 
3  Allmänhetens frågestund 
 
Beslutsärenden 
 

4. Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges  
bästa hbtq kommun    (2017/FN0058 101) 
 

5. Remiss – Motion; Borås behöver riktlinjer för bra  
lekplatser!     (2017/FN0069 332) 
 

6. Detaljplan för Centrum Vulkanus 15, Borås Stad  (2017/FN0071 214) 
 

7. Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl Borås Stad (2017/FN0074 214) 
 

8. Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1  
Marklandsplatsen Borås Stad   (2017/FN0072 214) 
 

9. Detaljplan för del av Viared, Viared 8:110 m fl.,  
Prognosgatan Borås Stad   (2017/FN0073 214) 
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10. Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl  
Åsboholmsgatan Borås Stad   (2017/FN0075 214) 
 

11. Detaljplan för Hässleholmen,  
Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan) Borås Stad  (2017/FN0076 214) 
 

12. Detaljplan för Gånghester del av Hulta 4:2  
Ny förskola i Gånghester   (2017/FN0002 214) 
 

13. Lokalplan förskola 2018-2030   (2017/FN0090 04 ) 
 

14. Tertialrapport 1 2017   (2017/FN0095 04) 
 

15. Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 
 

16. Övriga frågor 
 

 
 
Leif Johansson 
Ordförande Pernilla Bjerkesjö 
  Förvaltningschef   



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Remiss – Motion; Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0825 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” med nedanstående tillägg: 
2. Borås stad ska fortsätta arbetet med likabehandling och lika rättigheter för alla i enlighet med rådande 

styrdokument. Vid behov ska arbetet fördjupas inom områden som identifieras som särskilt angelägna. 
3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till  

Kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0058 101 
Handläggare: Ann-Charlotte Carlsson  

Ärende 4 
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 2017-04-25                D nr 2017/FN0058 101 

 
Ann-Charlotte Carlsson 
Verksamhetsutvecklare 

 
         
                             
                           
  

Motion - Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0825 
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-
kommun” med nedanstående tillägg: 

2. Borås stad ska fortsätta arbetet med likabehandling och lika 
rättigheter för alla i enlighet med rådande styrdokument. Vid behov 
ska arbetet fördjupas inom områden som identifieras som särskilt 
angelägna. 

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till  
Kommunstyrelsen.  

 
Förskoleförvaltningens yttrande i sammanfattning 
I motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” poängteras 
det viktiga uppdrag verksamheten har att arbeta för alla människors lika 
värde. Motionen lyfter fram att detta arbete kan förbättras inom fyra olika 
områden. 
 
Förskoleförvaltningen är positiv till motionens syfte. Förskoleförvaltningen 
anser att Hbtq-perspektivet kommer till uttryck i Borås stads plan för lika 
rättigheter och möjligheter. Hbtq-perspektivet är även en självklar del i 
Förskoleförvaltningens styrdokument, i skollagen och i läroplanen som styr 
förskolans verksamhet.  
 
Därav föreslår Förskoleförvaltningen att motionen ”Borås Stad kan bli 
Sveriges bästa hbtq-kommun” tillstyrks med tillägget att ta hänsyn till att 
arbetet redan finns som en självklar del i övriga styrdokument. 
 
Förskoleförvaltningens yttrande i sin helhet 
I motionen ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” poängteras 
det viktiga uppdrag verksamheten har att arbeta för alla människors lika 
värde. Motionen lyfter fram att detta arbete kan förbättras inom fyra olika 
områden. 
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Ann-Charlotte Carlsson 
Verksamhetsutvecklare 

 
1. Borås stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det 

fortsatta arbetet för alla människors lika värde. 
2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha 

kompetens inom hbtq-frågor. 
3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett 

kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla 

oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.   
 
De insatser som motionen föreslår är; att Borås Stad upprättar en hbtq-
handlingsplan samt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads ”Plan för lika 
rättigheter och möjligheter”, utbildning inom området till varje nämnd och 
förvaltning, att hbtq-certifiera kommunens offentliga rum, att skolors och 
idrottshallars omklädningsrum inventeras utifrån ett hbtq-perpektiv och att 
ett hbtq-råd inrättas med representanter från hbtq-rörelsen i Borås.  
 
Förskoleförvaltningen är positiv till motionens syfte. Förskoleförvaltningen 
anser att Hbtq-perspektivet kommer till uttryck i Borås stads plan för lika 
rättigheter och möjligheter. Hbtq-perspektivet är även en självklar del i 
Förskoleförvaltningens styrdokument, i skollagen och i läroplanen som styr 
förskolans verksamhet.  
 
Förskolan lyder under skollagen, där bestämmelserna i 6 kap, åtgårder mot 
kränkande behandling tillämpas. Där finns ett tydligt förbud mot 
diskriminering i samband med verksamhet enlig diskrimineringslagen 
(2008:567).   
 
Varje förskoleenhet ska årligen beskriva sitt arbete i en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling för varje verksamhet. Hur detta 
ska göras beskrivs i Skolverkets allmänna råd för att främja likabehandling 
och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 
I Läroplanen för förskolan står att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
 
I Borås Stads Plan för lika rättigheter och möjligheter står att; 
Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett 
diskrimineringsgrund; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell 
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 2017-04-25                D nr 2017/FN0058 101 

 
Ann-Charlotte Carlsson 
Verksamhetsutvecklare 

 
läggning eller ålder. När under året som dessa aktiviteter ska genomföras, 
samt uppföljning av dem sker via Stratsys SAM-modul och SAM-kalendern 
för Borås Stad. 
 
Exempel på insatser som pågår just nu är att HBTQIA och normkritik tas 
upp under april månad på APT med filmvisning och diskussionsfrågor. 
Utbildning har skett under hösten 2017 till alla förskolechefer i 
Normkritiskt förhållningssätt. Förskoleförvalningen har köpt in litteratur 
med normkritiskt perspektiv som finns tillgängligt för alla förskolor att 
använda i arbetet kring dessa frågor.  
 
Förskoleförvaltningen föreslår därav att motionen ”Borås Stad kan bli 
Sveriges bästa hbtq-kommun” tillstyrks med tydliggörande att ta hänsyn till 
att arbetet redan finns som en självklar del i övriga styrdokument och att 
inte ett parallellsystem skapas.   
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
 
 
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 

 
 

http://intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/samkalender.4.727b8c0a1522f777e9b86288.html


Motion: Borås Stad kan bli Sveriges 

bästa hbtq-kommun 

  

Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men 

fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit 

dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser. 

 

Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna 

motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre. 

  

1.    Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta 

arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-

handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med 

angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads 

“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå) 

 

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom 

hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och 

medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och 

nämndområden.) (kompetens internt) 

 

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare) 

 

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i 

utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina 

verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom 

Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete) 

  

För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt 

och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i 

organisationen. 

 

En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och 

inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt 

förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan 

verka exkluderande och vilka effekter de genererar. 

 

 

                                                
1
 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur 

olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar 
2
 Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer. 



Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för 

alla människors lika värde. 

Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga 

rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-

perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på 

både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås 

Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd 

som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och 

kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på 

frågorna. 

  

Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-

frågor. 

Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är 

anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela 

organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter 

kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur 

de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt 

tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om 

hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå. 

 

Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan 

och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla, 

enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och 

mellan arbetstagare. 

 

Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och 

lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla 

har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. 

Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare. 

 

Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara 

en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna 

anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som 

möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens 

när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en 

självklarhet. 

 

Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den 

personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett 

normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och 

badhuset ska hbtq-certifieras. 

 



Hbtq-råd 

Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq 

och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt 

perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att 

säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett 

remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i 

Borås. 

  

Hbtq på Stadsbiblioteket 

Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett 

medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av 

det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och 

inkluderande miljö på Stadsbiblioteket. 

 

Vi föreslår fullmäktige att besluta att: 

● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående 

och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som 

motionen specificerar ovan.  

● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och 

möjligheter”. 

● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 

hbtq-rörelsen i Borås. 

● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är 

anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 

● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 

publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 

● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 

integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Bernholdsson (MP) 

Tom Andersson (MP) 

 

Borås 20 december 2016 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Remiss – Motion; Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!  
 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka motionen; ”Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!” 
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0069 332 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö  

Ärende 5 
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Pernilla Bjerkesjö 2017-04-11                D nr 2017/FN0069 332 
Förvaltningschef 

 
 

         
                             
                           

Motion - Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! 
2017/KS0341 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka motionen; ”Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser!” 
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 

Kommunstyrelsen.  
 
 
Sammanfattning 
Motion har inlämnats till Kommunstyrelsen avseende riktlinjer för bra 
lekplatser. 
 
Förskoleförvaltningen har inte värderat eller prövat innehållet i motionen 
utan endast tagit ställning till en eventuell medverkan i att ta fram riktlinjer 
för stadens lekplatser. 
 
Förskoleförvaltningen har förskolor idag med varierande utemiljö och 
närområde som i vissa fall begränsar möjligheten att bedriva bra 
utomhuspedagogik i anslutning till lokalen.  
 
Därför ser förvaltningen en möjlighet i att kunna använda kommunala 
lekplatser som en del i den pedagogiska verksamheten. Förvaltningen ser 
det positivt att få möjlighet att tillsammans med andra berörda förvaltningar 
får forma bra lekplatser i Borås Stad. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  



MOTION  2017-03-31 

 

Borås behöver riktlinjer för bra lekplatser! 
 

Lek är ingen onyttig sysselsättning! Tvärtom är det viktigt för barns utveckling och genom leken 
kan barnen testa och repetera olika upplevelser och egna förmågor. Genom leken lär sig barnen 
om sig själva. För barnen i Borås är det alltså viktigt att det finns god tillgång till bra lekplatser. 
Men vad är då en bra lekplats? 
 
Jo, en bra lekplats skulle kunna definieras utifrån: 

- Lämplig och varierande vegetation där lek är möjlig i och intill. 
- Säkra och stimulerande redskap för främjandet av barnens utveckling. 
- Behaglig storlek, överblickbarhet och delar av avskildhet. 
- Attraktivt, trevligt och inbjudande till samtal mellan vuxna och barn.  

 
Flera kommuner har tagit fram olika slags styrdokument för lekplatser, bland annat Malmö och 
Varberg. Det handlar om att renovera, förnya och bygga nya lekplatser men också om att 
definiera en standard för hur lekplatser ska utformas. Hur är en bra lekplats i Borås? Var behöver 
vi lekplatser? Hur bygger vi lekplatser som bidrar till barns utveckling? 
 
Lekplatser kan delas in i tre typer:  

- Närlekplats – en mindre lekplats på en innergård eller liknande som är ett privat ansvar.  
- Områdeslekplats – en mellanstor lekplats på täcker ett bostadsområde och som ligger på 

gångavstånd.  
- Stads(dels)lekplats – större lekplats som kanske är ett besöksmål för en förskola eller för 

en familjeutflykt på helgen.  
 
Vi menar, att Borås Stad har goda traditioner av att förvalta de kommunala lekplatserna. Vi vill nu 
att det tas fram riktlinjer för lekplatser i syfte att inte bara förnya och förbättra befintliga 
lekplatser utan också för att säkerställa lekplatsens pedagogiska betydelse för barnen. Som sagt, 
lek är ingen onyttig sysselsättning!  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Uppdra åt Tekniska nämnden, i samarbete med Förskolenämnden, att ta fram förslag på styrdokument för 
lekplatser.  
 
Marie Friden (M)  Oliver Öberg (M) 
 
 



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Remiss: Detaljplan för Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan 
befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till 
användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Påbyggnaden ska 
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byggnadens karaktär. En utökning av bostäder i centrum är en positiv 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två plan ovan beÞ ntlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 
15 samt att ändra till användningen centrumändamål för 
beÞ ntlig byggnad. Fastigheten Vulkanus 15 är belägen i Borås  
centrum. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk 
kvalitet med hänsyn till den beÞ ntliga byggnadens karaktär. 
Detaljplanen följer inriktningen i visionen Borås 2025 med 
ß er bostäder i stadens centrum. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två plan ovan beÞ ntlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 
15 samt att ändra till användningen centrumändamål för 
beÞ ntlig byggnad. Påbyggnaden ska utföras med hög arki-
tektonisk kvalitet med hänsyn till den beÞ ntliga byggnadens 
karaktär. En utökning av bostäder i centrum är en positiv 
utveckling och följer intentionerna i visionen, Borås 2025. 

Planområde
Området ligger i Borås stads centrum och avgränsas av 
Fabriksgatan i norr och Österlånggatan i öster samt resten 
av kvarteret Vulkanus. Planområdets storlek är ca 3100 kvm. 
Marken i området är i privat ägo och ägs av HanssonGrup-
pen Borås AB. 

Gällande detaljplan
Den gällande detaljplan för området angav industriändamål 
för kvarteret Vulkanus. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen ställde sig genom beslut 2016-02-08  
positiv till att påbörja detaljplan, men att användningen i 
första hand bör vara för bostäder och centrumändamål och 
inte innefatta någon förskola på taket. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge 
Samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Inom planområdet ligger en byggnad från 1917 som kallas 
för Erlahuset. Huset byggdes till 1946 och används idag som 
kontor och gym. Verksamheten inom planområdet har idag 
en lastbrygga på Vulkanus 7 för transport av varor. Lastbryg-
gan kommer att försvinna när Vulkanus 6 och 7 byggs. 
Erlahusets längsta fasad sträcker sig i nordsydlig riktning 
längs Österlångatan och byggnaden har två innergårdar. 

Planområdet är beläget i centrum  och ansluter till rutnäts-
kvarteren. Byggnader i området är i tegel och är 4-5 våningar 
höga. I korsningen mellan Bryggaregatan och Fabriksgatan 
(Vulkanus 16 och Uranus 2) Þ nns två torn i 7-8 våningar 

som är de högsta byggnaderna runt planområdet. Söder om 
planområdet ligger fastigheterna Vulkanus 6 och 7. Dessa 
fastigheterna används som markparkering och Vulkanus 15 
har fönster mot parkeringen. En detaljplan för Vulkanus 6 
och 7 är under granskning med syfte att möjliggöra byggan-
det av ett parkeringshus.

Kvarteret Vitsippan ligger öster om planområdet och är inte 
bebyggt. Det pågår ett planarbete för kvarteret Vitsippan 
som kommer att möjligöra för byggandet av ett högt hus 
för bostäder och centrumfunktioner. Planerad bebyggelse 
i kvarteret Vitsippan kommer tillföra ca 80-100 lägenheter. 
Vitsippan har varit parkering sedan 1940-talet. Norr om 
planområdet på fastigheten Vesta 12 ligger kontorshuset 
Oscar Jacobson. Byggnaden är från 1960 och hänger samman 
med kvarteret Vulkanus i en byggnadskropp norr om 
Fabriksgatan. Nordöst om planområdet på fastigheten Sirius 
6, Þ nns områdets äldsta byggnad. Byggnaden är från 1886 
och byggdes som elementärläroverk för ß ickor. Idag används 
byggnaden som kontor. Nordöst om planområdet på fastighe-
ten Östen 1 ligger Borås Tidnings hus byggt 1979.

Historik och kulturmiljöer
Kvarteret Vulkanus är en del av ett område som började 
bebyggas med industrier redan i mitten av 1800-talet. Dessa 
ersattes främst under 1930- och 1940-talet när området 
utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden Borås. 
Området speglar idag olika expansionsfaser inom Teko-
industrin och den framväxande postorderverksamheten. 

Viktiga symbolvärden Þ nns bland annat i kvarteren Uranus 
och Vulkanus norra delar med de två hörntornen som 
förmedlar den dynamik och framåtanda som rådde vid tiden. 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum Vulkanus 15, Borås Stad, upprättad den 22 mars 2017

Vulkanus 6 och 7 och Vulkanus 15 i bakgrunden.
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Bebyggelsen utmed Fabriksgatan. Vulkanus 15 på vänster sida och Vesta 12 till 

höger.

Vy från Österlånggatan. Vesta 12 och Vulkanus 15.

Schematisk sektion i öst-västlig riktning enligt gestaltningsförslag, förslag av 

HanssonGruppen genom Arkitekterna Krook & Tjäder. 

Vulkanus 16 och Uranus 2.

Kvarteret Vulkanus använd som uppställningsplats för cirkus 1927.

Vulkanus 6 och 7 har aldrig varit bebyggda och användes 
förr som uppställningsplats för exempelvis cirkus som på 
bilden från 1927. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är denna 
del av Borås centrum en plats där många tidsepoker och 
därmed arkitekturstilar är representerade. En påbyggand 
som präglar nutidsanda bedöms inte att negativt inverkar 
på de kulturhistoriska värden som har identiÞ erats inom det 
aktuella området. Några kända fornlämningar Þ nns inte 
inom planområdet.  
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Ny bebyggelse
Den nya påbyggnaden aveses uppföra i två våningar. Detalj-
planen medger bebyggelse med centrum- och bostadsända-
mål. Inom planområdet tillåts all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på ett annat sätt vara lätt att nå för många. 
Påbyggnaden får användas för bostäder eller centrumverk-
samheter. 

Påbyggnaden får uppföras från nivå +154,0 i två våningar. 
Tillåten totalhöjd är +162,0. I planområdets östra del, längs 
Österlånggatan kommer påbygganden ha en indragning i 
fasaden på 2 meter från beÞ ntlig fasad. Utmed Fabriksgatan 
får påbyggnaden uppföras 2 meter indraget från beÞ tlig 
fasad. Syftet med en indragen påbyggnad är att den ska skilja 
sig i volymen från det beÞ ntliga huset, samt skapa ett luftigt 
gaturum.

Fastigheten Vulkanus 15 har rätt att använda fastigheterna 
Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransport. Rättig-
heten är tänkt att delvis försvinna efter planen Vulkanus 6 & 
7s genomförande. 

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen inom fastigheten ska uppföras med en 
måttlig indragning från norra och östra fasaden. Syftet med 

indragningen är att skapa ett öppnare gaturum vid Österlång-
gatan och Fabriksgatan, samt tydliggöra gränsen mellan den 
beÞ ntliga bebyggelsen och påbyggnaden. Påbyggnaden ska ha 
en hög arkitektonisk kvalitet. 

Solstudie
Enligt en solstudie av planförslaget (Se bilaga) medför 
påbyggnaden viss ökning av skugga i jämfört med idag. Den 
största skillnaden sker på eftermiddagen på vårdagsjämning 
då skuggning sträcker sig mot öst och sydöst där det inte 
Þ nns några andra byggnader idag. Den skuggning som 
påbyggnaden skapar under sommarsolståndet innebär inte 
någon avsevärd skillnad i jämförelse med idag.

Bostäder
Planen tillför ca 25 nya bostäder. 

Arbetsplatser
I Borås centrum Þ nns ett ß ertal arbetsplatser och stort 
utbus av service. Kvarteret Vulkanus innehåller en stor andel 
arbetsplatser. 

Vulkanus 15 från nordöst. 
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Vulkanus 15 från nordöst med nya påbyggnaden som planen tillåter.

Utemiljöer
Planområdet ligger på cirka 100 meters avstånd till 
Annelundsparken. I parken Þ nns stora grönytor och en 
lekplats. Stadsparken ligger cirka 250 meter från planområ-
det, med dess grönytor, lekplats och badhus.

Offentlig service
Daltorpsskolan är närmaste grundskolan är belägen ca 500 
meter söderut i stadsdelen Druvefors. Inom upptagnings-

området Þ nns det tre förskolor som ligger nära planområdet. 
Kulturhus med bibliotek och konstmuseum ligger ca 600 
meter bort. 

Kommersiell service 
Borås centrumhandel Þ nns om hörnet. En livsmedelbutik 
Þ nns 600 meter åt nordost. Detaljplanen medger planbestäm-
melser B och C. I planbestämmelsen C ingår även butiks- 
och restauranglokaler. 

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet har bra förutsättningar för att bli tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättning. Det beÞ ntliga 
huset inom planområdet har hiss. Påbyggnaden ska utföras 
tillgänglighetsanpassad.

Skuggor vid sommarsolståndet kl. 15.00.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Översiktlig karta av traÞ kstruktur relevant för planområdet. 



DETALJPLAN 9

för kvarteret Vitsippan. Österlånggatan föreslås rustas upp 
som gårdsgata i likhet med andra gator i Borås centrum. Att 
området bebyggs med bostäder i en påbyggnad är positivt 
ur trygghetssynpunkt då det blir ß er människor som rör sig i 
området under ß er timmar på dygnet.

Cykeltra@ k och cykelparkering
I området Þ nns cykelväg på Bryggaregatan som leder 
cykeltraÞ k från Druvefors till centrum. Det Þ nns få 
iordningställda cykelparkeringsplatser i området, vilket kan 
komma att behöva åtgärdas när kvarteret Vitsippan bebyggs. 
Alternativ för att öka antalet cykelparkeringsplatser skulle 
kunna vara att ordna cykelparkering på de ytor där det inte 
går att parkera bilar inom parkeringshuset som ska byggas på 
fastigheterna Vulkanus 6 och 7. 

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering 
anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler. För ß erbo-
stadshus behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. 
Planförslaget innefattar ca 2500 kvm BTA. Det betyder att 
ca 63 cykelparkeringar ska ordnas inom planområdet. För 
cykelparkeringsplatser gäller att 30% av cykelparkerings-
platserna ska Þ nnas i nära anslutning till entrén eller max 
35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska Þ nnas 
inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras 
inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme för 
cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsför-
råden om avståndskraven uppfylls. 

Kollektivtra@ k
I området Þ nns mycket goda möjligheter att åka kollektivt. 
Till Resecentrum och järnvägsstationen är det ca 1 km 
och det tar cirka 10 minuter att gå, till Södra torget och 
Allégatan där många bussar passerar är det ca 170 meter. Att 

Fågelvy från sydöst (Arkitekterna Krook & Tjäder)

3. Gator och tra@ k

Gatunät
Planområdet är beläget i Borås Centrum med Riksväg 
40 som ansluter till rutnätsstadens gatunät. Planområdet 
angränsrar till ß era mycket traÞ kerade gator. Tillfart till 
beÞ ntlig parkering i fastigheten Vitsippan sker via rondellen i 
korsningen Allégatan-Fabriksgatan, alternativt via Östelång-
gatan söderifrån. Österlånggatan är avstångd för biltraÞ k 
mot Fabriksgatan.

Läget i centrum ger goda förutsättningar att förß ytta sig med 
kollektivtraÞ k och genom att gå eller cykla. För att arbeta 
med de nationella miljömålen och för att undvika framtida 
traÞ kproblem kan kommunen och exploatören göra ytterli-
gare åtgärder för att påverka de boende i områdets resevanor 
mot ett mer hållbart resande. Ett exempel är kommunens 
plan att göra om Österlånggatan till en gårdsgata, vilket 
ytterligare skulle förstärka gångstråken mot stadens kärna.
Andra åtgärder som kan vara aktuella är att placera cykel-
förvaringen i byggnaden strategiskt med väderskydd och bra 
belysning. Det är viktigt att förutsättningarna för hållbart 
resande är goda redan vid inß ytt. Målet är att det ska vara 
lättare att ta sig till jobbet genom att gå, cykla eller ta bussen 
när man bor i kvartet Vulkanus. 

Gångtra@ k
TraÞ kslagen blandas i stor utsträckning i centrum. Gång- 
och cykelnätet föreslås byggas ut enligt ”översiktlig karta 
av traÞ kstruktur” på sidan 8. Idag Þ nns ett övergångsställe 
i rondellen mellan Allégatan och planområdet. För att 
förbättra övergången till kvarteret Vitsippan och även 
Vulkanus föreslås övergångstället över Fabriksgatan göras 
om med en upphöjd gångbana. Gångbanan skall utföras 
i samband med denna pågående detaljplan och detaljplan 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

användningskategori och zon. Planförslaget innefattar ca 
2500 kvm BTA. Enligt parkeringsreglerna behövs det 7 
platser per 1000 kvm BTA för ß erbostadshus som ligger 
inom centrumzonen, vilket innebär 18 parkeringsplatser. Det 
är möjligt att minska parkeringskravet under vissa förutsätt-
ningar enligt parkerringsreglerna. 

Planområdet ligger på ett fågelavstånd mindre än 300 meter 
till Södra torget som är en knutpunkt för kollektivtraÞ k inom 
Borås tätort. Det betyder att planen uppfyller grundförut-
sättningen ”god tillgänglighet med kollektivtraÞ k” vilket 
möjliggör en reducering av grundkravet för bilparkering med 
10 %. Det går att minska kravet för bilparkering ytterligare 
genom ett tillämpa ett åtgärdspaket i enlighet med parke-
ringsreglerna. 

Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att 
de ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. 
Det är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den 
egna fastigheten och/eller utnyttja beÞ ntliga parkerings-
anläggningar med ledig kapacitet under förutsättning att 
platserna Þ nns inom rimligt avstånd. I sådana fall ska 
parkeringslösningarna regleras genom ofÞ cialservitut, 
gemensamhetsanläggning eller gemensamt ägande. Om 
byggherren inte kan ordna de parkeringsplatser som krävs 
genom ovannämnda åtgärder ska parkeringsköp tillämpas. 
Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. 

Idag har kommunens p-bolag sammanlagt 103 p-platser inom 
fastigheten Vulkanus 6 och 7. Om det planerade p-huset på 
fastigheterna Vulkanus 6 och 7 bebyggs i 5,5 plan ger det 
utrymme för ca 330 platser. 

Angöring och utfarter
Infart till planområdet sker från Fabriksgatan. Angörings-
platser och lastsplats för bostäderna kommer att Þ nnas utmed 
Österlånggatan. Infart till parkeringshuset i Vulkanus 6 och 7 
kan ske från Lidaholmsgatan. 

Riksintressen
Slutsatserna från traÞ kutredningen är att Riksväg 40 som 
utgör riksintresse för kommunikation inte påverkas negativt. 

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala vattenlednings 
och spillvatttennätet.

förtäta i centrala lägen med god tillgång till kollektivtraÞ k 
överensstämmer med de mål och strategier som formuleras i 
västtraÞ ks ”målbild för kollektivtraÞ ken år 2025 i Sjuhärad”. 

Biltra@ k 
En traÞ kutredning för denna del av centrum är pågång. 
Resultat av denna utredning kommer att redovisas på 
granskningskedet av planen. År 2013 gjordes en traÞ kmät-
ning för för kvarteren Vitsippan, Ulysses m.ß . i Borås 
(SWECO, 2013-05-30). Mätningarna är i huvudsak gjorda 
under perioden 2008-2010 Värdena bedöms generellt 
motsvara 2010 års nivå med hänsyn till att förändringarna 
mellan enskilda år historiskt har varit små. De redovisade 
värden avser VADT (vardagsdygnstraÞ k), vilket motsvarar ett 
medelvärde för årets alla vardagar. Mätningarna för statliga 
vägnätet är genomförda av TraÞ kverket medan övriga är 
kommunens mätningar. Här kan nämnas att TraÞ kverket 
redovisar fordon/ÅDT (årsmedeldygnstraÞ k) vilket utgör ett 
medelvärde för årets alla dagar. I denna analys har omräk-
ning till vardagsdygnstraÞ k gjorts schablonmässigt genom att 
multiplicera ÅDT-värden med faktoren 1,1. 

På Riksväg 40, delen mellan Brodalsmotet och Annelunds-
motet, utgår lastbilstraÞ ken till ca 3500 lastbilar/dygn ÅDT 
vilket utgör cirka 10% av det totala traÞ kß ödet. På det lokala 
vägnätet är andelen mindre och bedöms utgöra omkring 5% 
av det totala traÞ kß ödet. Den mest belastade timman under 
ett vardagsdygn återÞ nns på eftermiddagen mellan klockan 
16 och 17 vilken vanligen utgör ungefär 12% av vardagsdyg-
nets totala traÞ kß öde. Detta traÞ kß öde används normalt som 
dimensionerade traÞ kß öde vid utformning av traÞ ksystemet. 

TraÞ ken varierar under vardagsdygn. För Riksväg 40 mellan 
Annelundsmotet och Brodalsmotet Þ nns två tydliga traÞ k-
toppar, en mindre på morgonen och en betydligt större på 
eftermiddagen. TraÞ kß ödet under eftermiddags maxtimma 
uppgår till cirka 2700 fordon/timma. Det större ß ödet på 
eftermiddagen beror på att ß er ärenden utförs då jämfört 
med morgonmaxtimman då arbetsresorna dominerar enligt 
TraÞ kutredning för kvarteren Vitsippan, Ulysses m.ß . i Borås 
(SWECO, 2013-05-30). 

Planförslaget är beräknat att tillskapa ca 25 nya lägenheter 
i området. Om de boende i området gör en resa med bil 
fram och tillbaka varje dag kommer det att generera ca 50 
traÞ krörelser vilket blir en liten del i ett område som redan är 
dimensionerat för en stor traÞ kbelastning. Planförslaget med 
ca25 lägenheter bedöms inte påverkar kapaciteten på intillig-
gande gatunät. 

Bilparkering
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på BTA, 



DETALJPLAN 11

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds till kommunalt dagvat-
tennät. Exploateringen skall inte innebära ett högre ß öde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Värme
Fastigheten är ansluten till fjärvärmenätet. 

El, tele och @ ber och avfall
I dagsläget Þ nns kapacitet i elnätet. Detaljplan för Vitsippan 
kommer att medge en byggrätt för transformatorstation. 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark

Lek och rekreation
Annelundsparken ligger 150 meter från planområdet. Stads-
parken ligger 250 meter från planområdet. I parkerna Þ nns 
lekplatser och promenadstråk.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk undersökning (WSP, 2012-07-10) har gjorts 
för Kvarteret Vitsippan som angränsar till planområde 
i öster. Utredningen visade att marken överst bestod av 
fyllning som underlagras av sand och morän på berg. 

Enligt översiktliga geologiska kartor gäller det även för 
Kvarteret Vulkanus. Det är rimligt att anta att båda fastig-
heterna därmed har bra bärighet och förutsättningar för att 
undvika sättningar. Någon risk för skred och ras Þ nns inte i 
undersökningsområdet.

Fastigheterna har provtagits för markföroreningar. För 
fastigheterna Vulkanus 6 och 7 visar samtliga analysresultat 
för jordprover angående metaller, organiska ämnen samt 
klorerade lösningsmedel halter som underskrider Naturvårds-
verkets riktvärden för känslig markanvändning. Därmed är 
det inte troligt att Vulkanus 15 är förorenad. Detta enligt 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vulkanus 6 och 
7 (WSP 2013-07-04). 

Grundvattenstörningen har undersökts. Utredningen visar 
på grundvattenstörningen från öster ned mot Viskan i väster 
(WSP, 2013-08-27). Högsta prognostiserade grundvattennivå 
med en återkomstid av 200 år ligger på 3,48 meter djup under 
markytan i den östra delen, vilket motsvarar nivån +132,63. 

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Viskan, områ-
det omfattas inte av strandskydd och bedöms inte påverkas 
av översämningsrisker enligt detaljerad översämningskarte-
ring för Borås Stad, upprättad 2010. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det Þ nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det Þ nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Byggnationen påverkar inte ytvattnets kvalitet eller grund-
vattnets kvalitet. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen leder till att kvarteret Vulkanus kan bebyggas 
med ß er bostäder vilket bidrar till att ß er kan bo i centrum 
som bjuder på stort utbud av service. En omvandling av 
fastigheten innebär att närområdet befolkas med människor 
under stora delar av dygnet, vilket kan öka känslan av trygg-
het i området.

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn Þ nns i både Annelundspar-
ken och Stadsparken. För ungdomar Þ nns stadens centrum 
som erbjuder närhet till skolor, kollektivtraÞ k, bibliotek samt 
fritidsanläggningar såsom till exempel bad och idrottsplatser. 
Närheten till ett stort utbud av kollektivtraÞ k bidrar till att 
skapa rörelsefrihet för unga. Det Þ nns också möjlighet att ta 
sig till intressanta målpunkter genom att gå eller cykla. 

8. Störningar på platsen

Risk
Planområdet ligger på 100 meter avstånd till Riksväg 40 
där hastigheten är begränsad till 70 km i timmen. Planerad 
markanvändning är ß erbostadshus. Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). I samråd 
med räddningstjänsten har det bedömts att det inte Þ nns 
behov av ytterliggare skadebegränsande åtgärder.
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Gällande hörnbostäder så krävs det att det i öppningarna 
mellan bostäderna och (röd makeringar i Þ guren på sidan 
12) byggs skärmar för att klara att innergården samt att alla 
bostadsfasader mot innergård erhåller ekvivalenta ljudnivåer 
som underskrider 55 dBA. Skärmarnas höjd bör vara i 
jämnhöjd med byggandshöjd, dvs en bit ovan fönsterpartier 
på plan 2. 

Riktvärden innehåller även ljudnivåer för uteplatser där 
den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den 
maximala ljudnivån 70 dBA. De bostäder som inte uppfyller 
detta i direkt anslutning till den egna bostaden bör kunna 
erbjudas gemensamma uteplatser inom området där detta 
uppfylls. 

Genom att förse någon av åtgärdena med avskärmning 
enligt Þ guren så erbjuds en gemensam uteplats där ljudnivåer 
underskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. Eventuell avskärmning bör ha en höjd 
inom intervaller 1,5 - 2 meter. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Intill planområdet Þ nns hårdtraÞ kerade vägar och en buller-
utredning har tagits fram. Bullerutredningen har genomförts 
av Soundcon (2016-12-21) och visar att ljudnivån inom det 
aktuella området blir som högst vid fasader riktade ut mot 
Riksväg 40 samt mot Fabriksgatan. Här hamnar de ekviva-
lenta ljudnivåerna inom intervallet 59-69 dBA. Stora delar av 
fasaderna mot innergård erhåller ekvivalenta ljudnivåer som 
underskrider 55 dBA samt att samtliga fasader mot innergård 
underskrider 70 dBA maximal ljudnivå. 

Förordningen om traÞ kbuller anger att om riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostads-
rummen i en bostad vara vända mot en skyddad sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. ”Förordning om traÞ kbuller” dvs. 
minst hälften av bostadsrummen mot en skyddad sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden. 

Gällande påbyggnad av bostäder inom fastigheten Vulkanus 
15 krävs det att planlösningar utformas så att exempelvist 
kök och vardagsrum ligger ut mot Österlånggatan. Genom 
omformning av planlösning så att hälften av boningsrum-
men (sovrum, vardagsrum) riktas mot innergård så Þ nns det 
möjlighet att uppfylla riktvärdena. 

Placering av bullerskärmar (rödmarkerade) för hantering av buller i lägenheter.
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Ekvivalent ljudnivåer vid fasader utan åtgärder.

Maximala ljudnivåer vid fasader utan åtgärder. 
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luft-
kvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. Det Þ nns normer 
för en rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, 
bensen, kolmonoxid, ozon med ß era. Luftföroreningshalten 
är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna.

Spridningsberäkningar angående luftkvalitet har gjorts för 
kvarteret Vitsippan och planprogramsområdet Ulysses m.ß . 
med avseende på luftföroreningsutsläpp från vägtraÞ ken 
av kväveoxider och partiklar som PM10. I resultaten för 
beräkningarna ingår även bakgrundshalter. Två scenarier har 
beräknats, dels situationen år 2010 med en fordonspark och 
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla 
år 2010, dels planerad situation med en fordonspark och 
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla år 
2030.

Resultaten från beräkningarna visar att för scenario för situa-
tion år 2010, Þ nns det risk att miljökvalitetsnormens värde 
överskrids i vägområdet, väg 40 för kvävedioxid (normen 
bör ej tillämpas i vägområde enligt Natrurvårdsverket). Med 
ett avstånd på mer än ca 10 - 20 meter från vägen bedöms 
dock normen innehållas år 2010. För sceneriet med planerad 
situation år 2030, bedöms miljökvalitetsnormen för kvävedi-
oxid innehållas inom hela beräkningsområdet utan problem. 
Utifrån resultaten från beräkningarna med partiklar som 
PM10 bedöms samtliga scenarier ej överskrida miljökvalitets-
normen.

Med avseende på miljökvalitetsmålen för kvävedioxid 
överskrids för situation år 2010, för situation år 2030 bedöms 
miljökvalitetsmålet ej överskridas. För partiklar bedöms 
miljökvalitetsmålet överskridas både för situation år 2010 och 
år 2030 enligt Luftanalys För kvarteren Vitsippan, Ulysses 
m.ß . i Borås (SWECO, 2013-06-28). Den gräns som behöver 
klaras är gränserna för miljökvalitetsnormen. Sedan hade 
det varit önskvärt att även nå miljökvalitetsmålet som är det 
långsiktiga målet för den miljökvalitet som ska eftersträvas. 
För att få ner luftföroreningarna måste biltraÞ ken minska 
vilket Borås Stad vill göra genom att bygga en tätare stad med 
god tillgång till kollektivtraÞ k.  

9. Planbestämmelser 

Kvartersmark
Kvartersmark har fått användningen CB. C står för centrum 
och B står för bostäder. Centrumändamål är tillåtet i hela 
byggrätten och tillåter all sådan verksamhet som bör ligga 
centralt eller på ett annat sätt vara lätt att nå för många. I 
ändamålet ingår till exempel butiker, kontor, samlingslokaler, 
hotell osv. Bostadsändamål är tillåtet från nivå +154,0 i två 
plan. 

Prickmark
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader ej 
får uppföras inom denna mark.

Utformning
När det gäller bebyggelsens höjd Þ nns en högsta tillåtna 
totalhöjd. Byggnaden får ha en totalhöjd för indragen 
påbyggnad på max +162,0 meter över stadens nollplan vilket 
innebär att byggnaden kan byggas på med två våningar. 
Hissar och teknikanläggningar får sticka upp utöver totalhöj-
den.

BeÞ ntlig byggnad får byggas på i liv med beÞ ntlig fasad upp 
till nivå +154,8 från grundkartans nollplan. Syftet med detta 
är att underlätta konstruktionsmässiga och tekniska behov 
för att uppföra påbyggnad. 

Utmed Österlånggatan och Fabriksgatan ska påbyggnaden 
vara minst 2,0 meter indragen från beÞ ntlig fasad och byggas 
med en lutning mellan 80 och 85 grader. Utöver påbyggnad 
får mellan 50% och 70% av fasadens längd utmed Östelång-
gatan bebyggas med risalit eller utkragning. En risalit (en 
framskjutande fasadparti) får vara mellan 4,0 och 6,5 meter 
bred ska vara indragen minst 1,0 meter från beÞ ntlig fasad. 
Balkong och skärmtak ska vara i liv med risalits fasad (se f

1, 

och
 
schematisk sektion A på plankartan). 

Påbyggnaden ska vara indragen minst 3,0 meter från beÞ ntlig 
fasad mot gård/prickmark som ligger söder om fastigheten 
(se f

2
 och schematisk sektion B på plankartan).§

Varsamhet
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull och för 
att skydda beÞ ntliga fasader införs varsamhetsbestämmelser 
som ska säkerställa att tegelfasader och putspartier utformas 
likt ursprungliga vid framtida renoveringar, ombyggnader 
eller underhåll. 

Störningsskydd
Eftersom området är utsatt av buller från väg 41/42 och 
Riksväg 40 Þ nns en planbestämmelse om störningsskydd 
som ställer krav på att de bostäder som inte klarar riktvärdet 
55 dBA vid fasad ska ha minst hälften av bonningsrummen 
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Det har bedömts 
som viktigt att belysa bullerfrågan.

12. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Den del av fastighetsplan 1583K-BN301/1937 som vann laga 
kraft 1937-02-20 som ligger inom planområdet upphör att 
gälla när planen vunnit laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, risker, buller, utgör 
planunderlag. Följande Utredningar utgör underlag för 
detaljplanen:

• Bullerutredning (SOUNDCON, 2016-12-21). 
• Geoteknisk utredning  för Vitsippan(WSP, 2012-07-10).
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Vitsippan 
(WSP, 2013-07-04)
• Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy 2016-12-19)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Michaela Kleman  Saeed Ebrahimabadi
plan- och bygglovchef  planarkitekt

vända mot en skyddad fasadsida. Alla bostäder ska även ha 
tillgång till en uteplats som klarar 50 dBA ekvivalent och 
70dBA maximal ljudnivå. Läs mer under rubriken ”Buller 
och vibrationer” på s.11. 

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden.

Visionen innehåller sju strategiska målområden. Det handlar 
bland annat om att Borås ska vara en plats där många 
människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, 
att företagen ska växa genom att samarbeta och att Borås 
centrum ska bli livligare med ß er bostäder. Detaljplanen för 
Vulkanus 15 bidrar till visionen genom att möjliggöra förtät-
ning i stadskärnan med ß er bostäder. Planen bidrar därmed 
särskilt till att nå målområdet ”livskraftig stadskärna”. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen 
är förenlig med översiktplanens spelregler för hållbar utveck-
ling, då bebyggelsen är lokaliserad i lägen som förstärker 
underlaget för kollektivtraÞ k och på så vis minskar behovet 
av transport som belastar miljön. Den nya ÖP:n är på remiss 
för tillfället. 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återÞ nns 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. 

Följande mål är relevant för detaljplan: ” Borås stad planerar 
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha 
en hälsosam livmiljö både i stad och på landsbygd. Nybygg-
nad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtraÞ k. Grönområden och tysta miljöer värderas, 
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval”.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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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. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av 
bostäder i två plan ovan beÞ ntlig byggnad samt att ändra 
så att användningen centrumändamål blir tillåten i såväl 
beÞ ntlig som tillkommande byggnad. Detaljplanen är 
upprättat på initiativ av ägaren till fastigheten Vulkanus 15, 
Hanssongruppen Borås AB, som är exploatör och nedan är 
kallad exploatören.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplan 1583K-P277 
från 1961, som nu gäller som detaljplan och vars genomför-
andetid har gått ut. De delar av stadsplanen som omfattas av 
detaljplaneområdet upphävs i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av en 
tomtindelning, 1583K-BN301/1937 från 1937, som nu gäller 
som fastighetsplan, vilken upphävs i den del som omfattas av 
det nya detaljplaneområdet till följd av att detaljplanen vinner 
laga kraft.

2.1. Tidplaners
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

 » Samråd  1 kvartalet 2017
 » Granskning 3 kvartalet 2017
 » Antagande  4 kvartalet 2017
 » Laga kraft  4 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnationen beräknas kunna påbörjas under 2018. 

2.2. Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 15, Borås Stad, upprättad den 22 mars 2017.

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
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder inom kvarter-
smark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift 
och underhåll.

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. För till detalj-
planeområdet angränsande allmän plats gäller kommunalt 
huvudmannaskap.

2.4. Avtal
Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen.

En överenskommelse har tecknats som reglerar fastigheten 
Vulkanus 15s rätt att använda parkeringshuset på fastighe-
terna Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransporter.

Angöring till de nya bostäderna i den tillkommande 
påbyggnaden ska ordnas inom beÞ ntlig fastighet Vulkanus 
15. Nödutgång för de tillkommande bostäderna kan ordnas 
genom hiss och trapphus i det tillkommande parkeringshuset 
på angränsande fastighet Vulkanus 6. Kostnaderna för detta 
tas av ägaren till Vulkanus 15 och avtal om detta upprättas 
med fastighetsägaren till Vulkanus 6. Detta avtal kan sedan 
ligga till grund för att säkra denna rättighet i framtida 
lantmäteriförrättning.

Exploateringsavtal som bl.a. reglerar Österlånggatans 
utformning, se nedan under avsnitt 4, måste tecknas före det 
att planen antas.
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3. Fastighetsrättliga frågor

3.1 Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar endast fastigheten Vulkanus 15 som 
ägs av Hanssongruppen Borås AB.

3.2. Övriga intressenter
Borås kommuns parkerings AB påverkas genom att de nya 
bostädernas kan ges möjlighet att använda hiss och trapphus 
i det tillkomande parkeringshuset samt av överenskommelsen 
om godstransporter genom Vulkanus 6, se avsnitt 2.4.

3.3. Fastighetsbildning
Planen medger att kvartersmarken kan uppdelas i ß era 
fastigheter. Planen möjliggör 3D-fastighetsbildning för 
byggnadens olika funktioner, exempelvis för bostäder.

3.4. Servitut och överenskommelser
En överenskommelse har tecknats som reglerar fastigheten 
Vulkanus 15s rätt att använda parkeringshuset på fastighe-
terna Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransporter. 

Om möjligheten att ta sig till hiss och trapphus samt använda 
sig av dessa i parkeringshuset på den intilliggande fastigheten 
Vulkanus 6 ska nyttjas, behöver servitut för detta bildas.

4. Tekniska frågor
Borås Stad kommer på grund av exploateringen att behöva 
göra åtgärder på Österlånggatan. Dessa åtgärder kommer att 
bekostas av exploatören och regleras i ett exploateringsavtal 
som ska undertecknas före det att detaljplanen antas.

Aktuell planändring samt de närliggande detaljplanepro-
jekten för kvarteren Vitsippan och Vulkanus 6,7 medför att 
Österlånggatan måste anpassas efter den ökande traÞ ken. 
Idag Þ nns ett övergångsställe i rondellen mellan Allégatan 
och planområdet. För att förbättra övergången till kvarteren 
Vitsippan och Vulkanus måste övergångsstället över Fabriks-
gatan göras om med en upphöjd gångbana. Kostnaderna för 
detta ska tas av de tre projekten motsvarande den ökning av 
traÞ k som respektive projekt alstrar. Ett exploateringsavtal 
mellan Borås Stad och exploatören måste därför tecknas 
innan detaljplanen antas.

Området kan anslutas till kommunalt vatten, avlopp, 
fjärrvärme samt el- och tele/Þ berledningar, se beskrivning 
i planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
Eventuella anslutningsavgifter bekostas av exploatören.

5. Ekonomiska frågor

Borås Stad har tecknat ett plankostnadsavtal med exploatö-
ren som reglerar kostnaderna för framtagandet av detaljpla-
nen. Borås Stad får inga kostnader på grund av planförslaget.

5.1. Ekonomiska konsekvenser för kom-
munen
Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

5.2. Ekonomiska konsekvenser för ägaren 
av Vulkanus 15

Kostnader
 » Kostnader för upprättandet av detaljplanen. 
 » Kostnader för byggnation. 
 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm).
 » Kostnader till följd av de överenskommelser som man 

behöver träffa med Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB samt övriga vars anläggningar eller rättighe-
ter berörs av planerad byggnation.

 » Kostnader som följer av bygglovshanteringen.
 » Kostnader för fastighetsbildning.
 » Kostnader för den ombyggnad som krävs av Österlång-

gatan och Fabriksgatan.

Positiva konsekvenser
Exploatören får genom en ändrad användning och utökad 
byggrätt tillgodogöra sig den värdestegring som kan uppstå 
inom planområdet.

5.3. Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya 
och beÞ ntliga ledningar och anlägganingar inom kvarters-
mark med ledningsrätt alternativt servitut.

Kostnader för ß ytt av ledningar, investeringar i nya anslut-
ningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, 
tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploa-
tering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader 
avgörs dels genom förhandlingar med fastighetsägaren samt 
genom anslutningsavgifter.

5.4. Ledningsåtgärder
Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el, 
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som 
har att Þ nansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter 
och/eller genom avtal.

Stadsledningskansliet, Mark och exploatering

Anders Graad

Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inß ytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för beÞ ntlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår ß era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget Þ nns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto ß er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till 
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om försla-
get ändras väsentligt efter granskningen kommer detaljplanen 
att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har fram-
fört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga 
antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Länsstyrelsen 
prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Länsstyrel-
sens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen 
och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen av den som 
inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i högre 
instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När detaljpla-
nen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som överensstäm-
mer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni kan 
yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är saker 
som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning Þ nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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Remiss: Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., 
Borås Stad 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen för Bergdalen, Kiden 3 m.fl, Borås Stad.  
2. påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i 

centrum med omnejd.  
3. att hänsyn ska tas till trafiksituationen ur ett barnperspektiv.  
4. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Sammanfattning 
Det pågår en förtätning av Borås Stads centrum med nya bostäder och 
många planprojekt är på gång. Enligt Borås Stads vision ska antalet invånare 
i stadskärnan tredubblas fram till 2025. Förskoleförvaltningen vill därför 
påtala vikten av att beakta behovet av fler förskolor i centrum med hänsyn 
till den uppskattade befolkningsökningen.  
 
Ärendet i sin helhet 
Detaljplanens syfte är att tillåta en högre exploateringsgrad inom kvarteret 
Kiden samt att anpassa framtida exploatering inom områdets kulturvärden. 
Planområdet är idag inte detaljplanelagt och för att utveckla kvarteret utifrån 
områdets befintliga kulturhistoriska värden finns ett behov att reglera 
området i en detaljplan. Planområdet ligger i Bergdalen cirka 1,2 km norr 
om Borås centrum. Planområdet består av kvarteret Kiden samt delar av 
gatorna Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan. Planområdets 
storlek är 9120 kvm.  
 
Exploatören som äger fastigheterna Kiden 3-5 samt 8-10 avser riva befintlig 
bebyggelse och uppföra fem nya friliggande flerbostadhus. De planerade 
husen består av två byggnader utmed Bergdalsgatan/Tokarpsgatan och två 
byggnader utmed Ljuglidsgatan samt en byggnad i korsningen Tokarpsgatan 
och Ljuglidsgatan.  
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Emelie Hansson 
Nämndsekreterare 

 
Förskoleförvaltningen kan konstatera att planens område ligger inom ett 
ansträngt område ur ett förskoleperspektiv. Det är en större efterfrågan av 
förskoleplatser än vad vi i nuläget kan erbjuda. 
 
Beslutsunderlag 
Genomgång av Planbeskrivning för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanfattning
Detaljplanen omfattar hela kvarteret Kiden, nordost om 

Borås centrum. Fastigheterna i kvarteret är idag inte detalj-

med ny bebyggelse. Detaljplanen medger att kvarteret kan 

bebyggelse. 
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1. Inledning

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att tillåta en högre exploateringsgrad 

inom kvarteret Kiden samt att anpassa framtida exploatering 

till områdets kulturvärden. Planområdet är idag inte detalj-

planelagt och för att utveckla kvarteret utifrån områdets 

området i detaljplan. 

Detaljplanen medför en förtätning av stadsdelen Bergdalen i 

våningar. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen 

-

ett enbostadshus i två till fyra våningar. Uppskattningsvis 

föreslås antalet bostäder öka från ca 25-30 lägenheter till 

cirka 100 lägenheter.

Planområde
Området ligger i Bergdalen, cirka 1,2 km norr om Borås 

centrum. Planområdet består av kvarteret Kiden samt delar 

av gatorna Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan. 

Planområdets storlek är 9 120 m2.

Huvuddelen av kvarteret är i privat ägo. Fastigheten 

Bergdalen 1:1 ägs av kommunen och omfattar kommunal 

gatumark.  

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidigare. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2014 §177 att uppdra 

åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för 

kvarteret Kiden. Planuppdraget har initierats av fastighetsä-

garen till Kiden 3-5 och 8-10.

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 15 maj 2014 §169 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detalj-

plan med plankostnadsavtal för Kiden 3 och 4, samt upprätta 

plan för resterande del av kvarteret Kiden med planavgift. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet och är 

mycket ljus och luft mellan bebyggelsen och att placering och 

utformning är anpassad till den kuperade terrängen.

Bebyggelsen i kvarteret Kiden består av en blandning 

funkishus samt ett stort enbostadshus, samtliga i 2-3 

våningar och suterrängvåning. Bebyggelsen har en varierande 

utformning, både vad gäller fasadmaterial, volym och 

utformning. Omkringliggande kvarter består även de av en 

utformning med en till fyra våningar. Flertalet byggnader i 

omgivningen har ljusa kulörer och söder om planområdet 

består bebyggelsen till stor del av lamellhus, placerade i linje 

med varandra. Nordost om planområdet består bebyggelsen 

av enbostadshus i en lägre skala samt ett mer fritt placerings-

mönster.    

Flerbostadshusen innehåller cirka 2-5 lägenheter per hus och 

Planbeskrivning
Detaljplan för Bergdalen, kv Kiden, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017
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Ny bebyggelse
Exploatören som äger fastigheterna Kiden 3-5 samt 8-10 

två byggnader utmed Bergdalsgatan/Tokarpsgatan och 

två byggnader utmed Ljunglidsgatan samt en byggnad i 

korsningen Tokarpsgatan och Ljunglidsgatan. Bostäderna har 

gemensamma ytor mellan husen samt ett parkeringsgarage 

under jord. Byggnaderna utmed Bergdalsgatan planeras i fyra 

till sju våningar, byggnaderna utmed Ljunglidsgatan i fem till 

sju våningar och byggnaden i korsningen Tokarpsgatan och 

Ljunglidsgatan planeras i två till fyra våningar. Planförslaget 

tillåter att en liknande bebyggelsestruktur kan uppföras även 

på kvarterets västra del med en nedtrappning i byggnadshöjd. 

Detaljplanen medger bebyggelse för bostadsändamål, 

betecknat med bokstaven B på plankartan. Allt boende 

av varaktig karaktär samt bostadskomplement ingår i 

användningen. Bostadskomplement kan vara till exempel 

parkeringar för boende och besökare, soprum med mera.

Inom kvarteret regleras byggnadernas höjd med en bestäm-

melse om maximal totalhöjd över grundkartans nollplan. 

Totalhöjd är avståndet mellan grundkartans nollplan och 

byggnadens högsta punkt. Utöver totalhöjd får hissrum 

och små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsan-

ordningar sticka upp. Syftet med de olika bestämmelserna 

angående höjden är att säkerställa att den nya bebyggelsen 

kring kvarteret. 

På illustrationskartan på sidorna 22-23 redovisas en översikt 

över de olika föreslagna maximala totalhöjderna. Exploate-
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Av de kvarter som ligger inom det område som pekas ut i 

Kulturmiljöprogrammet är Kiden det som avviker mest, 

och en förtätning av kvarteret bedöms innebära endast en 

begränsad negativ påverkan på det kulturhistoriska värdet 

som området anses besitta. Ingreppen med omfattande 

rivningar i kvarteret Kiden kan dock inverka negativt på 

helhetsupplevelsen av området. Ny bebyggelse som tydligt 

markerar sitt ursprung i vår tid kan samtidigt även skapa 

en tydlighet gällande karaktäristiska historiska kontraster i 

området när 1930-talet möter 2010-talet. 

För att värna om kulturmiljövärden relaterade till stads-

struktur införs planbestämmelser som reglerar att bostadshus 

ska placeras med 8 meters mellanrum från varandra, att 

bostadshus inte får placeras inom ett 4 till 1 meter bredd 

stråk utmed kvartersgränsen och att stödmurar inte få vara 

högre än 1,5 meter. För att möjliggöra en lämplig konstruk-

tion för garage under den planerade bebyggelsen i kvarterets 

östra del, tillåts högre stödmurar utmed fastigheterna Kiden 

3, 4 och 5. 

Offentlig service
 

1,2 km söder om planområdet. Strax väster om planområdet 

ligger Bergdalsskolan med förskoleklass upp till år 6. 

Närmaste förskola ligger cirka 500 m sydost om planom-

rådet. 

Kommersiell service 

i Borås stadskärna. Ingen kommersiell service tillkommer i 

och med planförslaget. 

ringsförslaget utgår ifrån att husen vid Ljunglidsgatan byggs 

med en till två suterrängvåningar. Detta innebär att husen, 

sett från Ljunglidsgatan är tre till sex våningar höga. 

Ett stråk utmed kvartersgränsen reglerar att bostadshus får 

placeras 4 meter från kvartersgränsen vid Ljunglidsgatan 

och Gustav Adolfsgatan samt 1 meter från kvartersgränsen 

vid Bergdalsgatan och Tokarpsgatan. Inom detta stråk får 

komplementbyggnader (cykelförråd, miljörum, garage, etc.) 

placeras. Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter 

från fastighetsgräns, alternativt sammanbyggas i fastighets-

gräns. 

För att säkerställa att den nya bebyggelsen kan anslutas till 

-

stämmelser på plankartan för lokalgator i anslutning till 

planområdet.

Historik och kulturmiljö
Borås befann sig på 1930-talet i en liknande situation som 

Det aktuella området på Bergdalen exploaterades vid den här 

tiden till stor del på jungfrulig mark, vilket också innebar att 

enstaka äldre träbyggnader ersattes med moderna byggnader 

i en betydligt tätare struktur än den som tidigare fanns på 

platsen. 

Idag utgör området en till stora delar intakt bebyggelse-

struktur som på ett bra sätt redovisar tidens ideal både vad 

gäller stadsplanering och arkitektur. Det kulturhistoriska 

värdet konstitueras främst av den övergripande bebyg-

vad gäller fasadmaterial, takmaterial och fasadkulörer. 

Läsbarheten och upplevelsen av kulturmiljön anses vara som 

tydligast och bäst kring de centralt placerade Kummel- och 

Tokarpsgatorna samt i viss mån även kring den nu berörda 

Ljunglidsgatan. Däremot är Nordängsgatan och Bergdals-

gatan, i områdets ytterkanter, något mer brokiga med en 

äldre byggnader som bryter den utpräglade, funktionalistiska 

strukturen. 
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Volymstudie 

bebyggelse jämfört med den upplevda volymen av föreslagen 

bebyggelse. Bilden läses bäst genom att utgå ifrån vånings-

angivelsen eftersom viss skillnad i perspektiv mellan modell 

och foto kan förekomma. I de fyra översta bilderna är det 

området till höger som kommer att påverkas och i de två 

nedre bilderna syns planförslagets nya byggnader till vänster 

i bild.
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TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL P-PLATS
Husen når tillgänglighetsan-
passad parkeringsplats inom 
25 m från bostadsentré. 

TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
De norra husen når ett 
miljöhus mellan husen inom 
ett avstånd mindre än 50 
m. Det sydöstra huset når 
miljörummet i sydvästra hu-
set inom ett avstånd kortare 
än 50 m. Detta nås direkt 
genom garaget, över gården 
och genom sydvästra husets 
entré eller via den icke till-
gänglighetsanpassade vägen 
över gården. 

BRAND 
Utrymning i kvarteret sker 
genom TR2-trapphus. 

       TILLGÄNGLIG P-PLATS

       MILJÖRUM

      

      

TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL P-PLATS
Husen når tillgänglighet-
sanpassad parkeringsplats 
elelr angöring inom 25 m från 
bostadsentré. 

TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
De norra husen når ett 
miljöhus mellan husen inom 
ett avstånd mindre än 50 
m. Det sydöstra huset når 
miljörummet i sydvästra hu-
set inom ett avstånd kortare 
än 50 m. Detta nås direkt 
genom garaget, över gården 
och genom sydvästra husets 
entré eller via den icke till-
gänglighetsanpassade vägen 
över gården. 

BRAND 
Utrymning i kvarteret sker 
genom TR2-trapphus. 

       TILLGÄNGLIG P-PLATS

       MILJÖRUM
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Tillgänglighet för personer med  
funktionshinder
Planområdet är kuperat och respektive fastighet angörs idag 

från omkringliggande gator i marknivå. Bebyggelsen har 

anpassats på så vis att den går att nå från respektive gata 

utan större höjdskillnader som är otillgängliga för personer 

med rörelsehinder, se exploatörens skiss nederst på sidan 8 

och överst på sidan 9. Liknande lösningar kan tillämpas på 

kvarterets västra del vilket syns överst på sidan 8. 

3. Gator och tra#k

Gång- och cykeltra#k

och Gustav Adolfsgatan, i övrigt saknas separerade gång- 

och cykelvägar till planområdet. 

kvartersmark behöver barn som bor i kvarteret Kiden endast 

korsa Gustav Adolfsgatan en gång för att ta sig till Bergdals-

skolan. Barnens skolväg skulle kunna tryggas ytterligare om 

en säker passage över Gustav Adolfsgatan skulle anordnas. 

Barn, särskilt i förskoleåldern, leker främst på lekplatser och 

möjlighet för gemensamma lekytor på kvartersmark. 

Kollektivtra#k
Närmaste busshållplats är Kummelgatan, cirka 100 meter söder 

Biltra#k
Planområdet berör delar av och angränsar till gatorna 

Bergdalsgatan, Tokarpsgatan, Ljunglidsgatan och Gustav 

Adolfsgatan. Bergdalsgatan leder söderut mot Borås centrum 

gator är kommunala. Bestämmelsen LOKALGATA visar att 

gatorna ska ha kvar sin användning som kommunala gator. 

Inom begreppet LOKALGATA kan även busshållplats, 

anledning av de planerade nya bostäderna på Kiden 3-5 

bedöms ligga på 100 fordon/vardagsdygn, med undantag för 

Bergdalsgatan som uppskattas ha 1200 fordon/vardagsdygn 

och Gustav Adolfsgatan som uppskattas ha cirka 600 

fordon/ vardagsdygn söder om planområdet.  

För en exploatering av hela kvarteret enligt planförslaget 

uppskattas att den totala belastningen för Bergdalsgatan 

ökar med drygt 600 fordon/dygn till 1800 fordon/dygn och 

en ökning för Gustav Adolfsgatan med cirka 200 fordon/

gator uppmuntrar till låga hastigheter och innebär därmed 

oftast att bilarna kör sakta.

TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL P-PLATS
Huset når tillgänglighetsan-
passad parkeringsplats inom 
25 m från bostadsentré. 

TILLGÄNGLIGHET 
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
Huset når ett miljöhus på 
mindre än 50 m från bostad-
sentré. 

BRAND 
Utrymning i kvarteret sker 
genom stegutrymning. 

       TILLGÄNGLIG P-PLATS

       MILJÖRUM
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Parkering
Bilparkering sker idag på respektive fastighet som markpar-

kering eller garage. Parkering ska även i fortsättningen ske på 

respektive fastighet (se ritningarna ovan). 

I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkerings-

regler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att 

samma parkeringsnormer gäller för planförslaget som för 

2 BTA.

Enligt exploateringsförslag ska två garage under mark 

anläggas, ett i den östra delen och ett i den västra. Tillfart 

till garagen sker från Bergdalsgatan respektive Gustav 

exploateringsförslaget uppfyller parkeringsnormen.

För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parke-

ringstalen är tvådelade. 30 % av cykelparkeringsplatserna 

meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 

I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 

kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 

avståndskraven uppfylls. Gällande parkeringsnorm för 

cykelparkering kräver 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 

BTA i aktuellt område. 

Cykelparkering sker inom respektive fastighet. 

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 

avlopp.

dock kan det krävas tryckstegring för att leverera vatten till 

de högsta våningarna utmed Ljunglidsgatan.

Dagvatten

ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 

med innan förändringen. För fastigheter som har en hård-

gjord yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. 

Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 

m2 hårdgjord yta ska anläggas.  

möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet.  

El, tele och #ber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 

vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
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Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-

handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 

följas. 

-

ängsgatan/Bäckaströmsgatan, cirka 500 meter söder om 

planområdet. 

Räddningstjänsten
Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 

släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 

50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör 

inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör 

i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det 

liter/min. Om räddningstjänsten förväntas kunna köra ut 

på det underjordiska garaget ska bärförmågan av garaget 

särskilt beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än 

4 våningar). Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska 

ha ett maximalt axeltryck om 100 kN. Området ligger på en 

plats där räddningstjänsten har en insatstid som understiger 

10 minuter. Om utrymning från byggnader förväntas ske med 

hjälp av räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna 

maximalt ha 11 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre 

kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller 

liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med 

räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 

meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 

innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande. 

Det bedöms att räddningstjänstens krav kan tillgodoses i 

planförlaget.

5. Mark

Natur och vegetation

sydväst, där det skiljer cirka 10 meter mellan den högsta 

och den lägsta punkten inom kvarteret, +194 respektive 

+184 meter över Borås nollplan. Marken i området består 

lägre stödmurar mellan trädgårdarna och vägen. 

-

toriskt perspektiv och skyddas i plankartan, läs mer under i 

avsnittet ”Historik och kulturmiljö”. 

Lek och rekreation
Respektive bostadsfastighet har i dagsläget friytor inom den 

inom skolområdet strax väster om planområdet och utmed 

Kullabergsgatan cirka 160 meter söder om området. En 

om planområdet.  

Tokarpsberg, omnämnt i kommunens grönområdesplan.   

Inga nya allmänna friytor för lek eller rekreation tillkommer 

utan lek beräknas kunna ske på bostadsgård.

Fornlämningar och kulturminnen

Geoteknik och Radon 
En geoteknisk markundersökning har utförts av Tellstedt i 

Göteborg AB (2016-02-24) och en miljöteknisk markunder-

sökning har utförts av Structor Miljö Väst AB (2016-03-08) 

för fastigheterna Kiden 3-5 samt 8 och 9. Marken består av 

fyllnadsmaterial eller morän på berg, där jordmäktigheten 

varierar mellan cirka 3 och 10 meter. Utifrån den geotekniska 

undersökningen konstateras att planområdet är lämpligt för 

planerad bebyggelse. Grundläggning av byggnaderna kan ske 

med plattgrundläggning i de naturliga jordlagren. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken låg- till högrisk-

område vad avser radon. En punkt, i den östra delen av 

området uppmättes motsvarande högradonmark. 
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Förorenad mark 
I kvarterets nordvästra hörn påträffades i två provtagningar 

halter överskridande riktvärdet för känslig markanvändning, 

KM, avseende zink och PAH. Marken på dessa platser består 

av lätt förorenade fyllnadsmassor och bedöms inte utgöra 

några hinder eller större merkostnader vid planerad nybygg-

nation. Föroreningar utgörs av lätt förorenade fyllnadsmassor 

med inslag av tegelrester. De är inte spridningsbenägna och 

kan kvarlämnas under förutsättning att de inte återanvänds 

för ytligt bruk. 

Aktuella föroreningar, främst tjärämnen och zink, utgör 

i praktiken inga hälsorisker i de haltnivåer som uppmätts 

(strax över KM, men underskridande MKM). Hälsorisker 

kan teoretiskt, enligt Naturvårdsverkets modell för beräk-

ning av riktvärden, uppkomma i det fall grönsaker och/eller 

rotfrukter odlas i fyllnadsmassorna. Detta är inte sannolikt då 

innehållet av organiskt material i fyllnadsmassorna är så lågt 

att det därför inte är möjligt att odla i aktuella fyllnadsmassor. 

I samband med nybyggnation och grovplanering av 

markytorna genomförs lämpligen åtgärder som tillser att 

Några omfattande eller kostsamma avhjälpandeåtgärder av 

föroreningsskador krävs inte för att aktuellt område ska vara 

lämpligt för bostadsändamål.  Hantering av denna typ av lätt 

förorenade fyllnadsmassor är mycket vanligt i alla typer av 

markarbeten i stadsmiljöer och utförs lämpligen i samband 

med byggnation. 

Masshanteringen inom planområdet är anmälningspliktig 

och att aktuella fyllnadsmassor med föroreningshalter 

överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

Känslig Markanvändning (KM) inte får återanvändas inom 

området. 

En bestämmelse införs som anger att startbesked för lov som 

innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet 

avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts 

till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvänd-

ning. 

6. Vatten
Planområdet är beläget cirka 1 km från Viskan. Planens 

genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 

området blir översvämmat. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 

myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 

eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 

för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 

kemisk status.

Kvalitén på grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på 

grund av föreslagen planåtgärd.

7. Socialt perspektiv

bostadskvarter. Stora delar av planområdet är privat mark 

där planen ska ge förutsättningar för användning utifrån 

identitet kan påverkas i och med en utökad förtätning men 

det bedöms acceptabelt jämfört med att inte detaljplanelägga 

kvarteret. 

I detaljplanen har bestämmelser införts för att värna om de 

allmänna kulturhistoriska värden som till viss del skapar 

och bibehåller identitet. Dessa bestämmelser reglerar största 

byggnadsarea, minsta avstånd mellan bostadshus, ett stråk 

utmed kvartersgränsen där endast komplementbyggnader 

får placeras samt höjden på stödmurar som begränsas till 

1,5 m. I och med att planen medger ett ökat antal bostäder i 

och därmed möjlighet för olika människor att bosätta sig på 

platsen. Detaljplanen som planeringsinstrument kan dock 

inte styra över fördelning av upplåtelseformer.  

8. Störningar på platsen

Buller och vibrationer
För området gäller riktvärden för buller enligt Boverkets 

Allmänna råd 2008:1. En bestämmelse om att dessa riktlinjer 

ska klaras införs på plankartan. Bestämmelsen anger att 

den ekvivalenta bullernivån inte bör överskrida 55 dBA vid 

någon fasad till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljud-

nivån utomhus vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften 

av bostadsrummen vara vända mot tyst eller ljuddämpad 

sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Uteplatser ska 

utformas så att de klarar 70 dBA maximalnivå.  
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cirka 1200 fordon/vardagsdygn. På sidan 12 syns resultatet 

av en bullerutredning som utförts av Structor Akustik AB 

(2016-01-28, rev 2017-03-07). Den visar att bullervärdena vid 

fasad understiger riktlinjen för ekvivalent nivå. Inom större 

delen av innergården understiger bullervärdena riktlinjen för 

maximal nivå.

Skuggpåverkan
Intilliggande fastigheter kommer att skuggas vid vissa 

tidpunkter i och med att en högre bebyggelse tillåts. Byggna-

dernas höjder har trappats ner i anslutning till Tokarpsgatan 

och Gustav Adolfsgatan för att delvis minska skuggpåverkan. 

Påverkan bedöms ringa i intilliggande kvarter, med störst 

påverkan vid vår-/höstdagjämning öster om Tokarpsgatan 

och norr om Ljunglidsgatan. Även fastigheterna inom 

kvarteret Kiden bedöms bli påverkade av skugga till följd av 

att högre byggnader tillåts.

-

landen och för den föreslagna bebyggelsen på och runt 

om kvarteret Kiden. Den 22 september faller det i nuläget 

skugga på fastigheten Akka 14 från kl. 17.00. Med föreslagen 

bebyggelse täcks Akka 14 samt delar av Akka 5 och Akka 

10 av skugga under samma tidpunkt. Den 22 november 

kl. 15.00 den 22 

november. Med föreslagen bebyggelse ökar skuggningen 

under samma tidpunkt på Akka 5. Den föreslagna bebyg-

gelsen ökar skuggorna på kv Rådjuret generellt, i synnerhet 

på hösten, vintern och våren. 

Plats för vistelseytor utomhus med sol bör anordnas inom 

respektive fastighet.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

Solstudie - be#ntlig bebyggelse
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Solstudie - föreslagen bebyggelse
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 

luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-

förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 

genom vårt medlemskap i EU. 

-

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 

tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 

vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 

Planens genomförande bedöms inte medföra någon negativ 

påverkan på MKN för luft. 

9. Övergripande beslut

Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 

beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 

sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 

att Borås ska vara en plats där många människor möts, alla 

ska ta ansvar för barn och unga, företagen ska växa genom 

bostäder. Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjlig-

göra förtätning på mark som redan används till bostäder. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Planen är förenlig med översiktsplanens spelregler för en 

hållbar utveckling då bebyggelsen är resurshushållande med 

mark. 

Området är utpekat som viktig kulturmiljö. Enligt översikts-

planen ska områden med höga kulturmiljövärden så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som påverkar området 

negativt.

Miljömål

miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 

till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 

bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”.

Följande mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås 

Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att 

invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på 

landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning 

miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och 

medvetna materialval.”

Övriga kommunala dokument
Området berörs av Borås Stads kulturmiljöprogram, läs mer 

om detta under avsnittet ”Historik och kulturmiljö”.

Bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanen följer de strategiska målen avseende planering 

för hållbart boende i Borås stads bostadsförsörjningspro-

gram.  

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 

och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 

arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

 » Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med 

varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och 

storlekar.

 » Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla 

större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda 

investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

10. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

rubrik, exempelvis under rubriker som bebyggelsestruktur, 

buller eller skuggpåverkan.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 

har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 

detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 

redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen är att miljö-

bedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte 

erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 

att belysa följande frågor i detaljplanen

 » Planområdet innefattas av kulturhistoriskt värdefull 

miljö, vilket leder till att detaljplanen bör lägga stor 

omsorg kring byggnaders utformning och gestaltning, 

samt hur bebyggelsen passar in i omgivningen.
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 » Planen medger ökning av andelen hårdgjorda ytor, 

vilket kan påverka avrinning av dagvatten. I planen 

är det därför relevant att belysa hur dagvatten ska 

omhändertas.

 » -

parkering ska lösas.

11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 

laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detalj-

planen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 

inte tas ut för fastigheterna Kiden 3, 4, 5, 8, 9 och 10. 

För övriga fastigheter ska planavgift enligt taxa tas ut vid 

prövning av lovärenden. En planbestämmelse införs på 

plankartan för att reglera detta.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2016-01-28, rev 

2017-03-07).

 »

 » Geoteknisk markundersökning (Tellstedts i Göteborg 

AB, 2016-02-24).

 » Miljöteknisk markundersökning (Structor Miljö Väst 

AB, 2016-03-08).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit Ramböll Sverige AB genom Job van 

Eldijk, Frida Andersson och Saba Shahriari. Handläggare 

från Borås Stad har varit Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 

plan- och bygglovschef  planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Bergdalen, Kv Kiden. Borås Stad, upprättad 15 mars 2017.

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. Genomför-

andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 

bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 

planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 

ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att detaljplanelägga och pröva en 

utökad exploateringsgrad inom kvarteret Kiden. Planområdet 

är i dagsläget inte planlagt. Detaljplanen är upprättad på 

initiativ av exploatören, Järngrinden AB. Planen medger 

användning för bostäder (B). 

2. Organisatoriska frågor

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 

följande tidplan gäller:

Samråd  4 kvartalet 2016 

Granskning 1 kvartalet 2017 

Antagande 2 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detalj-

planen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen 

antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen 

vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltig-

hetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detalj-

planen 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.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är lokalgatorna 

Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan, Gustav Adolfsgatan och 

Bergdalsgatan som utgör allmän plats inom planområdet. 

Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark. 

Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

äger fastigheten Bergdalen 1:1 som inom planen omfattar 

lokalgatorna. Privata fastighetsägare har lagfart till Kiden 

1, 2, 6 och 7. Exploatören äger de resterande fastigheterna; 

Kiden 3-5 och 8-10.  

Fastighetsbildning
Om framtida exploatering skulle innebära förändrad place-

-

gränser, kan fastighetsbildningsåtgärder behöva göras för att 

anpassa fastighetsindelningen till byggnationen. 

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 

samråda med exploatören avseende projektets påverkan 

på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 

och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 

kostnader och utförande.

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 

tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 

-

tivt genom avtal med exploatören. 

4. Tekniska frågor

Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna vatten- 

och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. VA-ledningarnas 

standard ska redas ut i samband med exploateringen. Tryck-

stegring kan behövas för att få dricksvatten till våningarna 

högst upp i husen. 

För fastigheter större än 2500 m2 skall försdröjningsåtgärder 

vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 

per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas. Anordningar för 
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fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och 

bekostas av exploatören och ansvaret för anordningarna fram 

till anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. 

Fjärrvärme

redan anslutna till fjärrvärme. Framtida bebyggelse kan 

anslutas till fjä

Den fjärrvärmeservisledning som ansluter mellan Kiden 

fastighetsägaren på nummer 10 får en egen anslutning till 

fjärrvärmenätet, eftersom denna idag är sammankopplad 

med Kiden 5. Det åvilar exploatören att bekosta eventuell 

El, tele och opto

Tra#k och parkering
-

utredning har gjorts inför framtagandet av detaljplanen. 

exploateringen innebär kan tas om hand av nuvarande 

gatunät. Parkering ska lösas inom kvartersmark.

Natur och kultur
Området påtalas i översiktsplanen (2006) som viktig kultur-

miljö. En del av det kulturhistoriska värdet ligger i byggna-

dernas placering och det luftrum som skapats där emellan. 

En placeringsbestämmelse om avstånd mellan bostadshus 

har därför angivits i plankartan.  

Markmiljö
En geoteknisk och en miljöteknisk markundersökning har 

utförts för Kiden 3-5 samt Kiden 8 och 9. Enligt översiktlig 

inventering utgör marken låg till högriskområde vad avser 

radon. En punkt i planområdets östra del motsvarar högra-

donmark. 

5. Ekonomiska frågor

Fastighetsbildningskostnader
Exploatören bekostar eventuella fastighetsbildningskost-

nader.

Ledningsåtgärder

-

rättskostnader. 

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 

tele, fjärrvärme med mera utförs av respektive ledningsägare 

alternativt genom avtal med exploatören. 

Planavgift
Planavgift ska tas ut för fastigheterna Kiden 1, 2, 6 och 7 i 

samband med lovgivning enligt de administrativa bestäm-

melserna i plankartan. Planavgift betalas av exploatören. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Maria Carlund 

Exploateringsingenjör
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER
Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

INFORMATION

B

LOKALGATA

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lokalgata

Utnyttjandegrad

Mark och vegetation

Stödmurar får högst vara 1,5 meter.n1

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

+0,0

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder

Placering och utformning

Bostadshus ska placeras med minst 8 meters mellanrum.

Störningsskydd

a1

Detaljplan för Bergdalen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

BN 2013-1898

Upprättad 2017-03-15

Planarkitekt
Job van Eldijk

Kiden 3 m.fl.

Begränsning av markens bebyggande

Största byggnadsarea för bostadshus är 350 m 2 per byggnad.

Endast komplementbyggnad får placeras.

Utfart

Körbar utfart får inte anordnas.

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver totalhöjd får hissrum och
små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsanordningar sticka upp.

För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 m.

Komplementbyggnader eller byggnadsdelar som innehåller komplementfunktioner ska placeras minst
1 meter från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns.

Markens höjd över grundlkartans nollplan.

Den ekvivalenta bullernivån får inte överskrida 55 dBA vid någon fasad till bostad. I bostad där den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal nivå.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning

Fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genomföras i samråd med
miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

Anmälningsplikt till miljönämnden gäller vid schaktning av massor.

Planavgift debiteras ej vid bygglov för Kiden 3, 4, 5, 8, 9 och 10.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Planavgift ska debiteras vid bygglov.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

2016-10-11
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Sammanfattning
Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag 

upprättat den 11 oktober 2016 har ägt rum under tiden  

17 oktober – 4 december 2016 och har annonserats i Borås 

Tidning 17 november 2016. Berörda markägare har underrät-

tats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detalj-

planen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även 

varit tillgängliga på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte 

hölls i Stadbyggnadskontoret den 31 oktober 2016. 

Femton remissinstanser, fyra sakägare och åtta övriga har 

skickat in yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 

punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 

yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 

vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 

bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 

med samrådshandlingen:

 » Planområdet har utvidgats med del av Gustav Adolfs-

gatan och del av Tokarpsgatan och markens höjd har 

reglerats inom alla lokalgator kring planområdet.  

 » På plankartan har korsmark lagts i ett stråk längs hela 

områdets ytterkant.

 » Plankartan har kompletterats med bestämmelse 

angående markföroreningar samt med bestämmelse 

angående buller. 

 » Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts under 

stycket ”Parkering” på sidan 8 och under ”Historik och 

kulturmiljö” på sidan 6. 

 » Komplettering av solstudien på sidan 13 i planbeskriv-

ningen har gjorts.  

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 

att skicka detaljplanen för granskning.

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 

innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
2014-05-15 §169 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att 

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 

ny detaljplan. Delegationsbeslut om samråd togs 2016-10-11 § 

Pl 2015- 000014. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.#., Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.
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1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 

område med bostäder. Begäran stämmer med Översiktpla-

nens intentioner och visionen Borås 2025. 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till 

detaljplan.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen anser att en förtätning av området är lämpligt 

och att det är positivt att området nu planläggs så att de 

kulturvärdena kan tas till vara. Även byggnadernas utseende 

och karaktär bör kunna regleras i planen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 

i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden ett antagande 

av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt miljö-

balken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankom-

munal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer 

enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. 

miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 

och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion.

Råd enligt PBL och MB  

Buller 

Eftersom planarbetet påbörjades innan den 1/1 2015 gäller 

Boverkets Allmänna råd 2008:1, vilket också anges i planbe-

skrivningen.  De slutsatser som dras rörande överskridande 

av maxnivåer som görs i planbeskrivningen och bullerutred-

från 2015. Enligt allmänna råd 2008:1 så gäller maximal 

ljudnivå 70 dBA på uteplats. Några överskridanden medges 

inte under dag- och kvällstid. Uteplatser behöver därför 

anordnas så att de klarar 70 dBA dygnet runt, utan överskri-

danden.

Planbestämmelsen formuleras lämpligen så att den ekviva-

lenta bullernivån inte bör överskrida 55 dBA vid någon fasad 

till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus 

vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften av bostads-

rummen, vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med 

högst 50 dBA ekvivalentljudnivå. Uteplatser som anordnas 

ska placeras så att de klarar 70 dBA maximalnivå.

Förorenad mark 

Markföroreningar har påträffats i två punkter (5 och 6) i 

nordvästra delen av planområdet. Länsstyrelsen anser att det 

inför granskningen bör genomföras fördjupade undersök-

ningar kring provpunkt 5 och 6. Detta för att kunna avgöra 

vilken omfattning föroreningarna har samt vilka risker de 

medför. Den fördjupade utredningen ska även ta ställning 

till eventuellt saneringsbehov. Länsstyrelsen anser inte att 

föroreningarna kan lämnas kvar.

Resultatet av utredningen behöver redovisas i planbeskriv-

ningen och det ska tydligt framgå hur föroreningssituationen 

ser ut och vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli 

lämplig för planerad markanvändning (känslig markanvänd-

ning). Det bör också tas fram en kostnadsuppskattning för 

åtgärderna. Om saneringsåtgärder ska genomföras efter att 

planen är antagen så ska det säkerställas genom en planbe-

stämmelse.

Som upplysningar kan skrivas att det föreligger anmälnings-

plikt till miljönämnden vid schaktning i förorenad mark. 

Fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genom-

föras i samråd med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 

således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att områdets kulturvärden 

omfattar husens placering och att anpassning av landskapet 

utseendet och karaktär av byggnader inom planområdet. 

Planbeskrivning och plankartan har justerats i enlighet med 

Länsstyrelsens synpunkter angående buller. Krav enligt 

Boverkets allmänna råd 2008:1 gäller och en bestämmelse 

angående detta har förts in på plankartan. Bullerutredningen 

har kompletterats och visar att en gemensam uteplats som 

uppfyller riktlinjer för buller kan anordnas på innergården .  

Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning 

av markföroreningar, de risker dessa innebär och de 

åtgärder som krävs för sanering till riktvärden för känslig 

markanvändning. Krav på att startbesked inte får ges förrän 

markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till 

Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning 

har införts på plankartan. 
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Plankartan och planbeskrivning har vidare kompletterats 

med en upplysning om att det föreligger anmälningsplikt 

till miljönämnden vid schaktning i förorenad mark samt att 

fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genom-

föras i samråd med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

S3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att 

erinra mot framtaget förslag till detaljplan.

Kommentar
Noterat.

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tycker att det är positivt att 

förtäta i området.

I planbeskrivningen hänvisas riktvärden för buller till 

Boverkets allmänna råd (2008.1). Det var tidigare praxis 

enligt nedan.

För bostad över 35 kvadratmeter gäller: 

 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden.

4 § Om den ljudnivån som anges i 3 § första stycket ändå 

överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända 

mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 

vid fasaden och, 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida 

där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 

och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 

första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller istället 

för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum 

i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Miljö- och konsumentnämnden vill att: 

• texten i planbeskrivningen justeras till de nya riktvärdena 

• samt att dessa bullerriktvärden införs i plankartan.

Kommentar
Eftersom planarbetet påbörjades innan den 1/1 2015 gäller 

Boverkets allmänna råd 2008:1. Se vidare kommentar på 

länsstyrelsens yttrande.  

S5 Borås Energi och Miljö 
Under rubrik ”Dagvatten” i planbeskrivning ska sista 

meningen strykas: ”Dagvatten ska omhändertas lokalt genom 

fördröjning på respektive fastighet.” 

I rubriken ”Värme” ska enbart första meningen kvarstå då 

Kiden 10 ingår.

I genomförandebeskrivning under rubriken ”Tekniska 

frågor” ersätts mening ”Dagvattnet ska fördröjas inom 

kvartersmark” enligt BEM’s standardtext: ”För fastigheter 

som har hårdgjord yta större än 2500 m2 skall fördröjningsåt-

gärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 

3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas.”

I genomförandebeskrivningen under rubriken ”Ledningsåt-

gärd” ersätts texten i första stycket med: ”Exploatör bekostar 

stycket kvarstår. 

Kommentar
Föreslagna åtgärder i planbeskrivningen gällande avsnitten 

”Dagvatten” och ”Värme” samt ”Genomförandebeskriv-

ning” är genomförda. 

S6 Borås Elnät 
Elnät 

Ingen erinran.

Stadsnät 

Ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S7 Lantmäterimyndigheten
I planbestämmelserna anges att ”största byggnadsarea för 

huvudbyggnad är 350 m2”. Möjligen är det på det viset att 

den bestämmelsen i kombination med regleringen av avstånd 

om 8 meter minst mellan huvudbyggnader innebär att antalet 

huvudbyggnader blir det önskade.

Eftersom fastighetsindelningen inte regleras på något vis kan 

man annars tänka sig att ytterligare någon fastighet tillskapas 

Kommentar
Syftet med bestämmelserna är att värna områdets kultur-

miljövärden och inte att reglera antalet fastigheter. För att 

förtydliga syftet med regleringen har plankartan uppdaterats 

och formuleringen ”bostadshus” har ersatt begreppet 

”huvudbyggnad”. 
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S8 Stadsdelsnämnden Norr 
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna 

Borås Stad. Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen som 

möjliggör förtätning av Centrum med cirka 100 nya bostäder. 

Borås. Nämnden vill lämna synpunkter som avser behov 

av nya separata och sammanhängande cykelvägar inom 

Bergdalen samt behov av fortsatta satsningar på nya förskolor 

och skolor i Centrum. 

Stadsdelsnämnden noterar att det saknas separata gång- och 

cykelvägar till planområdet samt att nybyggnation medför 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden anser att det är 

angeläget att det planeras för sammanhängande cykelvägar 

utmed Bergdalsgatan, Gustav Adolfsgatan, Tokarpsgatan och 

Ljunglidsgatan i Borås Stads cykelplan i kommande uppfölj-

Stadsdelsnämnden påtalar vikten av att satsa på en fortsatt 

utbyggnad av förskolor och skolor i Centrum samt att utreda 

möjligheten att inom planområdet inrymma en förskola. 

Det pågår en förtätning av Borås Stads centrum med nya 

bostäder och många planprojekt är på gång. Enligt Borås 

Stads Vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas 

fram till 2025.

Kommentar

-

lighet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en separat gc-väg 

inte är nödvändig utan att cykling på ett säkert sätt kommer 

Synpunkterna i yttrandet angående skolor vidarebefordras till 

Kommunstyrelsen för vidare arbete med dessa frågor. 

S9 Kulturnämnden 
Syftet med den föreslagna detaljplanen är enligt plan-

handlingarna ”att pröva en högre exploateringsgrad inom 

kvarteret Kiden samt att anpassa framtida exploatering till 

områdets kulturvärden”. Området benämns i översiktsplan 

ÖP06 som viktig kulturmiljö i kommunen. Det lyfts också 

i kommunens kulturmiljöprogram. Området består av 

funktionalismens arkitekturideal från mitten av 1930-talet 

och ett tiotal år framåt. Bebyggelsen har anpassats till 

terrängen i enlighet med tidens idé kring hus i park, där 

bebyggelse i kvarteret och i kringliggande område består av 

hus i 2-3 våningar, ibland med suterrängvåning.

Kiden 3-5 samt 8-10 rivs och ersätts med fem nya friliggande 

bostadshus. Byggnaderna utmed Bergdalsgatan respektive 

Ljunglidsgatan planeras i upp till 7 våningar, och byggnaden 

i korsningen Tokarpsgatan och Ljunglidsgatan planeras i 

upp till 4 våningar. Planförslaget innebär att en liknande 

bebyggelsestruktur blir möjlig i hela kvarteret, då med viss 

nedtrappning i byggnadshöjd. Hela kvarteret kan alltså 

komma att rivas och ersättas med ny bebyggelse med avsevärt 

mycket högre exploateringsgrad.

Området är alltså uppmärksammat av kommunen för dess 

kulturhistoriska värden. Anpassningen till dessa värden 

består enligt planförslaget i att nya bostadshus ska placeras 

med minst 8 meters mellanrum, att byggnadsarean får vara 

max 350 m2, att byggnaderna ska anpassas till den kuperade 

terrängen samt att stödmurar får vara högst 1,5 meter höga. 

Kulturnämnden menar att detta är allt för lågt ställda krav 

kulturmiljö och på anpassning av ny bebyggelse. Det är 

mycket bekymmersamt att uttalade kulturvärden möts 

med ett detaljplaneförslag som i själva verket utarmar dessa 

värden.

Då ett tydligt syfte med detaljplanen är att utveckla kvarteret 

Kulturnämnden att ambitionsnivån höjs avsevärt i det 

fortsatta planarbetet. Lämpligen bör arbetet ha utgångpunkt 

kulturvärdena består i så att en framtida exploatering kan ske 

utan att dessa riskerar att gå förlorade eller förvanskas.

Kommentar
Borås befann sig på 1930-talet i en liknande situation som 

Det aktuella området på Bergdalen exploaterades vid den 

här tiden till stor del på jungfrulig mark, vilket också 

innebar att enstaka äldre träbyggnader ersattes med moderna 

byggnader i en betydligt tätare struktur än den som tidigare 

fanns på platsen. Idag utgör området en till stora delar 

intakt bebyggelsestruktur som på ett bra sätt redovisar 

tidens ideal både vad gäller stadsplanering och arkitektur. 

Det kulturhistoriska värdet konstitueras främst av den 

idag är förändrade vad gäller fasadmaterial, takmaterial och 

fasadkulörer. Läsbarheten och upplevelsen av kulturmiljön 

anses vara som tydligast och bäst kring de centralt placerade 

Kummel- och Tokarpsgatorna samt i viss mån även kring 

den nu berörda Ljunglidsgatan. Däremot är Nordängsgatan 

och Bergdalsgatan, i områdets ytterkanter, något mer 

brokiga med en mer blandad bebyggelse. I kvarteret Kiden 

funktionalistiska strukturen. Av de kvarter som ligger 

inom det område som pekas ut i Kulturmiljöprogrammet är 
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Kiden det som avviker mest och Samhällsbyggnadsnämnden 

anser därför att detta kvarter skulle kunna förtätas utan att 

spoliera alltför stora delar av det kulturhistoriska värde som 

området anses besitta. Utan tvekan kommer dock ingreppen 

med omfattande rivningar i kvarteret Kiden att inverka 

negativt på helhetsupplevelsen av området. En ny bebyggelse 

som tydligt markerar sitt ursprung i vår tid kan dock även 

betyda att kontrasterna skapar en tydlighet i området när 

1930-talet möter 2010-talet. Mot denna bakgrund anser 

Samhällsbyggnadsnämnden att den nya bebyggelsens utform-

ning inte strikt behöver följa den tidigare strukturen för att 

bibehålla det kulturhistoriska värdet i området. En ökad 

exploatering med krav på ytterligare förtätning av staden 

får konsekvenser i form av högre hus och minskade avstånd 

mellan byggnaderna. Den tänkta arkitekturen för kvarteret 

Kiden och grundtankarna med placering och släpp mellan 

bebyggelse och den tillkommande.

I samband med den byggnadsinventering som gjordes 1998, 

och det efterföljande Kulturmiljöprogrammet från 2001, 

gjordes en utvärdering av det aktuella området som då valdes 

ut som en värdefull kulturmiljö för staden Borås. I det arbetet 

gjordes en utvärdering och en text togs fram där de kultur-

Samhällsbyggnadsnämnden vara svårt att motivera.   

S10 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på det material 

som fanns att tillgå i kallelsen.

• Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 

släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 

50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte 

överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör således 

området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det ska 

min.

• Om Räddningstjänsten förväntas kunna köra ut på det 

underjordiska garaget ska bärförmågan av garaget särskilt 

beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än 4 

-

ning C, kap. 1.1.1, 11 § i Boverkets föreskrifter och allmänna 

råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktions-

standarder (eurokoder), EKS. Räddningstjänsten eftersträvar 

att stegbilar ska ha ett maximalt axeltryck om 100 kN.

• Området ligger på en plats där räddningstjänsten har en 

insatstid som understiger 10 minuter. Om utrymning från 

byggnader förväntas ske med hjälp av räddningstjänstens 

utskjutsstegar får byggnaderna maximalt ha 11 meter till 

fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast innehålla 

bostäder, kontor, industri eller liknande. Om utrymning från 

byggnaden förväntas ske med räddningstjänstens stegbil 

får byggnaderna maximalt ha 23 meter till fönstrets eller 

balkongräckets nedre kant och endast innehålla bostäder, 

kontor, industri eller liknande. (Se Boverkets byggregler kap. 

5:323)

Kommentar
Planhandlingarna kompletteras med de uppgifter som 

räddningstjänsten presenterar. 

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens intentioner. 

Det är positivt att man i detaljplanen slår vakt om att 

terrängen behålls och att bebyggelsen anpassas till den. 

Förtätningen kommer att kunna innebära en större möjlighet 

till variation av lägenheter och upplåtelseformer, vilket 

gynnar den sociala hållbarheten.

Området ligger i en naturskön del av Borås med stora möjlig-

heter till rekreation inom promenad- och cykelavstånd, såsom 

friluftsområdena vid Kypesjön och Ymerområdet. Inom 500 

meter ligger även Bergdalens klubbstuga och fotbollsplaner 

samt en damm med promenadslinga och lekplats.

En ökad exploatering i området innebär en risk för ökade 

-

ser över behovet av gång- och cykelbanor i området så att 

och fritid på ett säkert sätt.

Kommentar

-

lighet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en separat gc-väg 

inte är nödvändig utan att cykling på ett säkert sätt kommer 

 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Planändringen harmoniserar med Borås vision 2025 och 

i närområdet är förtätning en god idé. Borås växer och 

bostadsbristen är stor. Det är redan idag stort tryck på skola 

och förskola i närområdet och detta måste bevakas framåt så 

att inte bristen blir för stor. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den före-

slagna detaljplanen. 

Kommentar
Synpunkt angående behov av skolor vidarebefordras till 

Kommunstyrelsen. 
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S13 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 

med tanke på belysning, planteringar, mörker etcetera så att 

tryggheten upplevs som mycket hög.

Även förslag till parkering har tagits hänsyn till i förslag på 

detaljplan.

Kommentar
Synpunkter vidarebefordras till exploatören och tekniska 

förvaltningen som ansvarar för utformning av öppna platser 

och det offentliga rummet. 

S14 Hyresgästföreningen
Vi ser det som positivt att det byggs nya bostäder på Berg-

dalen och då förhoppningsvis hyresrätter. I övrigt ingenting 

att erinra.

Kommentar
Noterat.

S15 Sociala omsorgsnämnden  
Nämnden har inget att erinra mot förslaget men önskar en 

tydligare beskrivning av hur tillgängligheten för funktions-

hindrade ska verkställas. 

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med tillgänglighetskarta 

för västra delen av kvarteret Kiden. Där förtydligas avstånd 

och tillgänglighetsaspekter såsom exempelvis handikap-

parkering. 

2. Yttranden från sakägare

S16 Akka 5
Att upprätta en ny detaljplan inom ett helt kvarter med så 

hög exploateringsgrad, måste ses som ett experiment inom 

Borås Stad.

-

jöprogram och att planområdet klassas som ”viktig kultur-

miljö” med ”kulturhistoriskt värde”. I förhållande till det 

konkreta planförslaget har planens författare (med vad det 

verkar, benäget bistånd från en entusiastisk Tomas Rossing, 

numer styrelseledamot i ett till exploatören extremt närstå-

ende bolag) på eget bevåg vidgat den allmänna förståelsen 

av dessa begrepp intill oigenkännlighet, genom att föreslå ett 

antal åtta våningar (inklusive hiss och ventilation) höga bygg-

mycket svårt att förena förslaget med områdets kulturvärden 

och infrastruktur i allmänhet, samt för grannfastigheterna i 

synnerhet. Förslagets sju våningar plus hiss skall dessutom 

ses i relief till att Bergdalskolan nekades för bara några år 

sedan att bygga en ytterligare våning, något som med tanke 

på det behov av skola som kommer med föreliggande förslag, 

känns minst sagt ogenomtänkt.

Att behandla små kvarter i en stadsdel styckevis och delt 

gör att helhetsbilden döljs för medborgarna i allmänhet och 

områdets invånare i synnerhet. Om strävan är att förtäta och 

i grunden ändra bebyggelsekaraktären i Borås, i detta fall i 

mellan Vattentornet och Kiden 3, detaljplaneras samtidigt 

och i samma anda. På så vis ges förutsättningar för en 

riktig demokratisk dialog med invånarna och inte som ett 

ekonomiskt drivet initiativ av en enskild fastighetsägare, med 

ytterst begränsade insikter i begreppen ”kulturhistoriska 

värden” och ”kulturmiljö”. Förtätning, som i sig är en klok 

tanke i en växande stad, handlar i det här fallet uppenbar-

ligen INTE om stadens och stadsdelens bästa, utan om att 

tillsammans med en arkitektbyrå ”räkna hem kalkylen”. 

Varje våning = x miljoner i vinst. Tvärtemot vad nuvarande 

närliggande fastighetsägare väntas kunna göra.

Om planen antas så kommer de fastigheter som gränsar mot 

kvarteret att drastiskt sjunka i värde. Hade vi vetat om dessa 

planer år 2013 så hade vi aldrig köpt fastigheten, Akka 5.

Sakfrågorna: 

• Den infrastruktur som uppkommer om planen antas och 

byggandet genomförs vågar jag knappt spekulera i. Ständig 

fara för våra barn och barnbarn. Och detta blir som ringar 

detta. Vad som inte alls nämns i planförslaget är närheten till 

relativt långt avstånd från kvarteret i fråga.

De gator som omgärdar kvarteret är i huvudsak de som 

mellan 6 och 12 år. Den antagna ökningen av bilar, i 

-

faran för dessa småbarn. Därmed rör planförslaget även 

samtliga barnfamiljer boende på Liljeberget, Högbergagatan, 

inom Bergdalskolans upptagningsområde, som mynnar ut i 

ovan nämnda gator.

Framtida boende i planförslagets kvarter kommer att trans-

portera sig på antingen Bergdalsgatan västerut (och i förläng-

ningen Engelbrektsgatan), eller Gustav Adolfsgatan söderut. 

mötas. Bergsdalsgatan är ännu värre och utgör redan idag en 
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(ännu mindre med buss) har trottoarkanten sänkts, med 

avsikten att fordon skall kunna köra upp på trottoaren vid 

möten. En småbarnsförälders mardröm.

invånare direkt, inte minst barnfamiljer längs Bergdalsgatan. 

Att involvera dessa invånare är för oss i hög grad en demo-

kratisk fråga.

Vi kräver därför ett föräldramöte för Bergdalskolans 

föräldrar, där förslaget presenteras utifrån ovanstående 

aspekter.

• Den solstudie som är utförd är gjord vid valda datum 

mellan kl 8-16. Hur situationen är, dels senare på kvällen, det 

dels för hela året, saknas helt. En händelse som ser ut som 

en tanke. Det innebär en stor risk att under övriga årstider 

skuggområde. Detta trots att de höjdangivelser som framgår 

av förslaget verkar orimligt låga i förhållande till omgivande 

fastigheter.

• Att sätta en så låg parkeringsnorm är helt fel. Det är såpass 

långt till affärer m.m., så med antalet bilar/familj måste 

planarkitekten räkna med normen 1,2 P-platser/hushåll. 

Annars riskeras att boende och dess besökare i högre 

utsträckning parkerar på kringliggande gator, med följd att 

• Den förtätning som är planerad inom kvarteret Kiden är 

helt extrem. Att gå från 25-30 lägenheter till 100 lägenheter 

får väldigt stora konsekvenser för omgivningen. Lång ifrån 

varsamt. Den karakteristiska bebyggelsen, som faktiskt 

uttrycks i förslaget, och därmed charmen med att bo på 

Bergdalen, försvinner.

Kommentar
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på kulturmiljövärden se kommentar på Kulturnämnden 

yttrande. 

extra våning var att detaljplanen för området inte tillät det. 

Skolan ligger inom ett av de få kvarter i området där det 

tid och är mycket kostsam vilket var skälet till att berörda 

förvaltningar inom kommunen beslöt sig för att lösa skolans 

lokalbehov på ett annat sätt.

Ett beslut om att ta fram en detaljplan tas när en ansökan 

lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En sådan 

ansökan kan göras av både privatpersoner och företag samt 

av kommunala förvaltningar. Ramverket för arbetet med 

detaljplanen skapas bl.a. av kommunens översiktsplan och 

andra planeringsdokument. Då det inte kommit in någon 

ansökan för planläggning av kvarter i planområdets närhet är 

det inte aktuellt att utvidga planområdet. 

-

Bergdalsgatan och Tokarpsgatan som skapar en säker 

möjlighet för fotgängare att ta sig fram. Kommunen anser att 

en separat cykelbana inte är nödvändig, utan att cykling kan 

-

problem. Områdets smala och kuperade gator uppmuntrar 

till låga hastigheter och innebär därmed oftast att bilarna kör 

sakta. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskriv-

ning av barnens skolväg.

Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare 

solstudie som även visar ljusförhållandena i november och 

bebyggelse skuggas delar av Akka 5, Akka 10 och Akka 14 

kl. 17.00 den 22 september. Den 22 november går solen i 

fastigheter som skuggas redan kl. 15.00 den 22 november. 

Med föreslagen bebyggelse ökar skuggningen under samma 

tidpunkt på Akka 5. Viss minskning av solexponering 

bedöms kunna accepteras vid förtätning. Kommunens 

sammanfattade bedömning är att de förändrade solförhål-

landena inte innebär någon betydande olägenhet.

De personer som anses vara direkt berörda av planförslaget 

har bjudits in till öppet hus. Annons om detta informa-

tionstillfälle har även publicerats i Borås Tidning och på 

samråd behövs.                  

I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkerings-

regler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att 

samma parkeringsnormer gäller för planförslaget som för 

2 BTA. Enligt förslaget 

anläggs två garage under mark, ett i den östra delen och 

ett i den västra. Tillfart till garagen sker från Bergdalsgatan 

respektive Gustav Adolfsgatan. De parkeringsgarage som 

-

ringsnormen och risken att antalet parkerade bilar på gatan 

-

sättningar för att boende inom området använder kollektiv-
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Ambitionen är att den nya bebyggelsen, som tydligt markerar 

-

ristisk bebyggelse kommer att skapa en tydlighet gällande 

historiska kontraster i området när 1930-talet möter 2010-

talet. För mer information kring detta se vidare kommentar 

på Kulturnämndens yttrande angående kulturmiljövärden.

S17 Akka 14 
Jag och min fru är ägare till Tokarpsgatan 14, Akka 14, och 

är det hus som ligger precis tvärs över kvarteret Kiden på 

Tokarpsgatan och kommer drabbas relativt ”hårt” av hur den 

förslagna detaljplan för Kiden ser ut. Först vill vi börja med 

att vi skulle vilja ha en ILLUSTRATIONSKARTA där vi ser 

för att vi vill enklare kunna jämföra med de hus som planeras 

att byggas. 

När vi sedan har tittat på den Solstudie där 3 mätningar har 

gjorts, 20 mars, 21 juni och 22 september, blev vi än mer 

oroliga över hur vårt hus kommer av påverkas av höjden/

antal våningar på de hus som planeras att byggas! Jag tog 

även upp detta på det Öppet Hus som var den 31/10 med Job 

van Eldijk, Paulina Bredberg, Michaela Kleman och Fredrik 

Hjelm, och påpekade då att ingen solstudie har gjorts efter 

den 22 september då solen står än lägre! Job visade på den 

att vårt hus kommer att vara helt skuggat under oktober-

november från ca 15.30 och ännu tidigare under december 

– februari. Att under årets absolut mörkaste månader hamna 

i än mer mörker är något som vi med bestämdhet motsätter 

oss emot!

Förtätning är förståeligt i en stad men detta är inte synonymt 

med att man måste bygga på höjden så att man helt struntar 

i att titta på kringliggande byggnation och hur denna ser ut 

på hela Bergdalen som har mer än 4 våningar och därför är 

det enormt svårt att förstå hur ett förslag på 7 våningar ens 

kan komma upp som förslag av kommunen?

men att dessa måste passa in med kringliggande byggnation 

för att bevara hur området var/är menat att se ut tycker vi 

inte bara är viktigt för oss som bor här idag men även för 

staden som helhet! Som jag blivit förklarat för mig önskar 

kommunen en förtätning av centrala delar av Borås men 

projekt hoppas att vi är sekundärt utan att Borås stad istället 

ser till att bevara ett områdes unikitet!!

även att det kommer vara mer bilar som behöver parkerings-

möjligheter. Enligt den information vi fått kommer det vara 

ca 60 parkeringsplatser i garage under husen. Generellt så 

kommer att bli ca 70 lägenheter och ett snitt om 1,5 bil/

hushåll så innebär detta att ca 40 bilar kommer att parkeras 

inga möjligheter att parkera då det råder parkeringsförbud på 

denna gata, och denna kan aldrig bli tillåtet att parkera på då 

gatan är alldeles för smal!

• Högers sida på Tokarpsgatan mellan Gustav Adolfsgatan 

och Bergdalsgatan, redan idag är denna del full med 

parkerade bilar på kvällar/helger

• På höger sida, sett uppifrån Tokarpsgatan ner mot 

korsningen Bergdalsgatan/Högvallagatan

• På höger sida Ljunglidsgatan, från Tokarpsgatan sett

• Gustav Adolfsgatan, redan idag är denna gata full med 

parkerade bilar på kvällar/helger

Detta innebär att om det inte införs parkeringsförbud på 

hela Tokarpsgatan kommer bilar att parkeras mitt emot vår 

garageinfart vilket kommer försvåra dels vår in-/utfart och 

-

ringsnorm i Borås Stad från 1998 där det behövs 12 parke-

ringsplatser per 1000 kvm. Det har som sagt hänt en hel del 

på 18 år kring hur bilsituationen är i ett hushåll idag! Så om 

Borås Stad vill förtäta centrala delar så måste det krävas nya 

parkeringsnormer som anpassas efter dagens samhälle.

Jag vill även påpeka att hela processen kring detaljplanen för 

kvarteret Kiden har skötts mkt dåligt från både Borås Stad 

och Järngrindens sida! Vid första informationsmötet som vi 

blev inbjudna till hade även Järngrinden bjudit in intressenter 

för att köpa lägenheter. Vi välkomnas av dåvarande Tomas 

Rossing som tycker att det är så enormt spännande och roligt 

att få arbeta tätt med Järngrinden kring detta projekt!!

Med ovan synpunkter och ställningstagande motsätter vi oss 

hur den planerade byggnationen ser ut i förslaget gällande 

höjder av husen och ser fram emot en återkoppling där ett 

nytt reviderat förslag presenteras med färre antal våningar!

Kommentar
Illustrationskartan har kompletterats med en liten översikts-

även jämförelsen av gatuvyerna på sidan 7.

Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare 

solstudie som även visar ljusförhållandena i november och 
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faller det i nuläget viss skugga på fastigheten Akka 14 från kl. 

17.00. Med föreslagen bebyggelse täcks stor del av Akka 14 

samt delar av Akka 5 och Akka 10 av skugga under samma 

hörnet och har vid samma tidpunkt viss solexponering. Den 

22 november kl. 15 är stora delar av Akka 14 exponerad med 

-

gelse. Detta datum går solen i Borås ner kl. 15.38. 

bostäder bedöms kunna accepteras vid förtätning är kommu-

nens samlade bedömning att de förändrade solförhållandena 

inte innebär någon betydande olägenhet. 

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på 

Kulturnämndens yttrande. 

-

Bergdalsgatan och Tokarpsgatan som skapar en säker 

möjlighet för fotgängare att ta sig fram. 

I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkerings-

regler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att 

samma parkeringsnormer gäller för planförslaget som för 

2 BTA. De parke-

uppfyller parkeringsnormen och risken att antalet parkerade 

bilar på gatan kommer att öka bedöms som liten. Se vidare 

kommentar på yttrandet från Akka 5. 

Synpunkt angående informationsmötet noteras och tas i 

beaktning vid hantering av liknande samrådsprocesser i 

framtiden. 

S18 Kiden 6 
Vi anser att det är fullkomligt vansinnigt att bygga 7 

-

lastningen blir för stor.

Kommentar
Kommunens bedömning är att området tål en skalförändring 

med olika våningsantal kan samspela med villorna i området. 

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5.

S19 Skanova 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är 

Skanovas anläggningar förorsakade av exploatering, bekostas 

av fastighetsägare/exploatör. Skanova har inget att invända 

mot planförslaget.

Kommentar
Noterat. 

3. Synpunkter från övriga

S20 Akka 11 
Vi vill inledningsvis säga att vi inte är emot att det byggs nya 

bostäder i området men vi anser att de projekterade husen 

omfattning. Vi ser också att vårt hus (Akka 11) kommer att 

påverkas negativt genom att vårt hus kommer att skuggas av 

-

Bergdalens nu lugna atmosfär hotas. Vi känner att denna typ 

av exploatering påverkar Bergdalens identitet negativt. Vi ser 

som sagt inget problem i att det byggs nytt men vi välkomnar 

den inte i denna omfattning. Känns inte som att detta hör 

hemma på Bergdalen.

Kommentar
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5.

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på 

Kulturnämndens yttrande.

Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare 

solstudie som även visar ljusförhållandena i november och 

resultat bedömer kommunen att den nya exploateringen inte 

innebär någon påverkan på solförhållandena inom Akka 11. 

S21 Bataki 3
Då det kommer att bli mycket mer folk i omlopp i området 

något ansträngd då man parkerade på gatorna runt om. 

Kommer man att få parkera på gatorna? Kommer man att få 

parkera på bussgatorna? Då det är många små barn på väg 

övergångsställen och trottoarer (Ljunglidsgatan)?
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I originalplanen är det 3 våningar höga hus som får byggas. 

Villorna i området får bara vara 1-2 våningar och när 

nu övervägs det att man skall få bygga 7 våningar och det är 

bara ett kvarter som man ändrar detaljplanen på. Kommer 

även andra områden på Bergdalen att få ändrad detaljplan? I 

översiktsplanen (2006) beskrivs det som viktiga kulturhisto-

riska värdet i luftrum och maximal byggnadsarea och att det 

inte skall särskilja sig från omkringliggande kvarter. Vi anser 

att kvarteret Kiden 3 i allra högsta grad kommer att särskilja 

sig från omkringliggande kvarter med sina höga hus. Vi 

efterfrågar en utökad solstudie från oktober till mars.

Kommentar
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5. 

För kommentar kring risken att planförslaget kommer att 

innebära att det blir parkerade bilar på gatorna i området se 

kommentar på yttrande från Akka 5.

För kommenterar kring processen kring bygglovet från 

Bergdalsskolan se kommentar på yttrande från Akka 5.

Ett beslut om att ta fram en detaljplan tas när en ansökan 

lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En sådan 

ansökan kan göras av både privatpersoner och företag samt 

av kommunala förvaltningar. I detta centrumnära läge 

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på 

Kulturnämndens yttrande. 

Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare 

solstudie som även visar ljusförhållandena i november och 

-

diens resultat bedömer kommunen att den nya exploateringen 

inte innebär någon betydande påverkan på solförhållanden 

inom Bataki 3.

S22 Flammea 6
Vad jag har förstått av denna detaljplan, tillsammans med 

majoriteten av mitt närområde och deras uppfattning om den 

samme, är att detta inte skulle gynna oss och våra boenden i 

någon positiv bemärkelse. Trivselfaktorer såsom ombyggnad/

utbyggnad med maskiner, oljud och otillgängligheten 

detta medför är starkt bidragande faktorer till en opinion 

gentemot detta. Tillika att det i nuläget är ett villaområde 

och inte något som avser en plats för högre massiv. Något 

vårt hushåll har av Borås och den som stad. Det sistnämnda 

skall även ses som vår hjärtefråga i ärendet. Vi är emot denna 

byggnation och hoppas att ni tar ert förnuft till fånga vad 

gäller denna fråga. Förtäta centrum, gärna på höjden, men 

inte villaområdena som ger näring till staden.

Kommentar
Borås är en växande stad vilket medför förändringar gällande 

stadsbild och vyer. Borås är i stort behov av nya bostäder 

och planen kan bidra till att tillgodose en del av detta behov. 

Kommunens bedömning är att området tål en skalförändring 

och med olika våningsantal kan samspela med villorna i 

området. Ambitionen är att den nya bebyggelsen, som tydligt 

karaktäristisk bebyggelse kommer att skapa en tydlighet 

gällande historiska kontraster i området när 1930-talet möter 

2010-talet. För ytterligare kommentar på synpunkter kring 

planförslagets påverkan på stadsbilden och kulturmiljövärden 

se kommentar på Kulturnämndens yttrande. 

S23 Naturskyddsföreningen
Vid ny bebyggelse av kvarteret Kiden bör man inte öka 

den hårdbelagda ytan utöver nuvarande förhållande, för att 

bevara det kulturella värdet. Föreslagna In- och Utfarter 

till de planerade garagen i kvarteret bör inte anläggas mot 

Adolfsgatan, skolvägen. Förtätningen kan eventuellt leda 

till att nuvarande busslinjer utökas, vilket bör beaktas ur 

tillfartsgatorna till området. Gång- och cykelbanor måste 

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att det kulturella värdet i 

området värnas genom den föreslagna markanvändningen 

samt bestämmelser om största byggnadsarea och om minsta 

avstånd mellan byggnader. Bestämmelsen korsmark reglerar 

att det ut mot gatorna bara får placeras komplementbygg-

nader. 

Garageinfarter föreslås placeras mot Bergdalsgatan och 

Gustav Adolfsgatan då dessa är de lägst belägna i kvarteret. 

Att välja denna lösning innebär att göra minsta möjliga 

högt i detta område. För kommentar på synpunkten kring 

kommentar på yttrandet från Akka 5.

bedöms inte innebära att bullernivåerna inom området 

överskrider riktlinjerna.   

S24 Tokarpsgatan 24 
Att bygga många höga hus på området medför mycket 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN34

och detta kommer sannolikt att riskera barnens säkerhet i 

området. Dessutom så kommer planen att bygga många höga 

hus här att förstöra områdets karaktär, helt enkelt.

Kommentar
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5.

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på 

Kulturnämndens yttrande. 

S25 Tokarpsgatan 30
Området innehållande gatorna Tokarpsgatan, Högberga-

gatan, Högvallagatan, Kummelgatan och Ljunglidsgatan är 

med en våningshöjd på oftast max 3 våningar. Som en följd 

härav är vägnätet dimensionerat för ett visst antal bilar. När 

utveckling av Kiden 3 innehållande att antal höghus kommer 

området, likväl som en avsevärt ökad risk för incidenter med 

ett stort antal skolbarn som dagligen går på dessa gator till 

och från Bergdalsskolan. Vi motsätter oss å det bestämdaste 

verkställandet av det aktuella projektet.

Kommentar
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5.

S26 Tokarpsgatan 35
Jag skulle vilja registrera min protest till denna bostadsut-

vecklingen på grund av: 

• Det här är ett villaområde och ett sjuvånings hus är ur 

karaktär för området, som har en bra blandning av villor 

och låga lägenhetshus. 

• Att utöka invånare utan att ha fungerande parkering är 

ansvarslöst och kommer inte att fungera. 

• Fler bilar på trottoaren kommer göra att det blir mer 

osäkert för barnen i en redan farlig backe med en buss 

som åker ner för backen alldeles för snabbt.

Kommentar
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan 

på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på 

Kulturnämndens yttrande.

För kommentar kring risken att planförslaget kommer att 

innebära att det blir parkerade bilar på gatorna i området se 

kommentar på yttrande från Akka 5.

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5. 

S27 Tokarpsgatan 37
Då det ligger en låg- och mellanstadieskola nästan i direkt 

anslutning till det tilltänkta bygget så tycker inte jag/vi att 

vägar kring och runt skolan utan några övergångställen i 

anslutning. Vart skall de boende i detta höga hus med många 

-

Sänk huset några våningar!

Kommentar
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan 

från Akka 5.

För kommentar kring parkering se kommentar på yttrande 

från Akka 5. 

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman   Job van Eldijk  

plan- och bygglovchef    planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 

man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsä-

garen en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 

ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 

gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 

intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 

om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 

underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 

byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 

som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska 

upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter. 

Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 

ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 

prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 

sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 

användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 

så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 

som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-

tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-

skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 

underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 

förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 

juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 

vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-

ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 

Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas 

samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga besluts-

underlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna 

synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras 

och arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de 

olika skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planuppdrag och 

ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget kommer från 

en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett positivt 

planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 

samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 

eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 

påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 

slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 

till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnads-

nämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan 

vara viktiga för planens utformning. Skulle ni senare vilja 

överklaga 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-

liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 

synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-

nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 

ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 

synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 

lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 

Varför detaljplan?
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Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 

och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 

till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 

förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 

detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 

överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 

Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 

Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 

inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 

att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 

planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 

framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 

överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen 

inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 

anslagstavla. Mark-och miljödomstolen prövar därefter 

överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 

beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 

beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-

domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 

veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 

detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 

överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 

av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 

skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-

byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 

saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 

kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 

saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 

planprocessen.

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-

gare så är det bra om ni bokar tid.
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Remiss: Detaljplan Hässleholmen, Hässleholmen 
3:1, Marklandsparken, Borås Stad 
BN 2015-1848 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås 
Stad, BN 2015-1848 med nedanstående beaktanden. 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i 
området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten 
till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål. 
 
Beaktanden 
Förskoleförvaltningen ställer sig mycket positiv till att man möjliggör en ny 
förskola i området. Hässleholmen är ett område där efterfrågan är mycket 
högre än utbudet av förskoleplatser. Om detaljplan Hässleholmen, 
Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan), Borås Stad, innebär ett ökat antal 
bostäder bör det beaktas om behovet av förskoleplatser ökar än mer. 
 
Det är mycket viktigt att man tar hänsyn till en bra angöring, parkering och 
utfart till och från förskolan samt säkerställer gåendes möjligheter för 
lämning och hämtning av barn. Samt även säkerställa förskolans möjligheter 
för egna aktiviteter utanför området. 
 
Förskolans läge på tomten bör utredas vidare tillsammans med 
förskoleförvaltningen då utformning av förskolan beslutas. 
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola 
inom området. Detaljplanen innebär att en förskola med 
sex avdelningar kan byggas i Marklandsparken väster om 
Gäsenevägen. Detaljplanen gör det även möjligt att i framti-
den använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller 
vårdändamål.
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1. Inledning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med 
sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt 
att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, 
bostäder eller vårdändamål.

Planområde
Området ligger i stadsdelen Hässleholmen i hörnet av Tunn-
landsgatan och Gäsenevägen. Området är idag en dunge med 
tät lövvegetation. Borås Stad är markägare för merparten av 
ytan. Kommunen kommer köpa del av fastigheten Stången 6 
som ägs av AB Bostäder för att optimera förskolans lekytor. 
Området är ca 6500 kvm.    

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P333 som vann laga kraft 1967. 
Gällande plan anger parkmark och bostäder utan byggrätt för 
det aktuella området.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 §335 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera förskola på aktuell plats samt höra 
berörd Stadsdelsnämnd. Kommunstyrelsen beslutade vidare 
att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från 
Stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan alternativt bygglov. 

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny 
förskola enligt förslaget.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som 
möjliggör en byggnation av en förskola.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbygg-
nadsförvaltningens bedömning är att området är en lämplig 
plats för en förskola.  

2016-11-08 beslutade planchefen i beslut § 2016–000019 via 
delegation att sända planen på samråd.  Samrådet pågick 
under tiden den 16 november – den 18 december 2016. 

-
görelse. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Planområdet är i dagsläget inte bebyggt, utan består av 
kuperad, stenig mark med tät lövvegetation. Omgivande 
bebyggelse är upprättad efter modernistiskt planeringsideal 
och är ett miljonprogramområde med en tydlig funktions-
separering.  Området i övrigt är glest bebyggt med mycket 

planområdet upp till fastigheten Stången 6. Tillgängligheten 
till området kan förbättras och de upptrampade stigarna bör 
därför ersättas i samband med planens genomförande. 

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att vegetation tas bort för att ge plats 
åt en förskola med sex avdelningar och 120 barn. Tanken är 
att behålla en del av vegetationen som ett inslag i förskolans 
utemiljö. Angöring och parkering sker via Tunnlandsgatan 
vid planområdets norra sida. Den nya bebygglesen är tänkt 

för eventuella förandrade behov i framtiden. Därför tillåter 
planen även bostäder och vård. Planen tillåter byggnation 
på högst 3 våningar, vilket är mer än vad det planeras för i 
dagsläget.

Bostäder

ägs av AB Bostäder. De intilliggnade fastigheterna består av 
punkthus på 8 våningar. 

Arbetsplatser och offentlig service

offentliga servicen genom etablerandet av den nya förskolan.  
Detta bidrar till att ge mer liv åt området och ökar antalet 
mötesplatser. Övrig offentlig service i området är äldrebo-
ende, förskola, skola, vårdcentral och bibliotek.  

Kommersiell service 
Planområdet ligger nära Hässleholmens centrum där det 

Netto, pizzeria, kiosk och frisör.  

Tillgänglighet
Planområdet är idag kuperat och bevuxet med träd. Den 
nya bebyggelsen innebär att marken kommer att planas ut 
och utformas så att den passar förskolans verksamhet. Det 
innebär även att området och byggnationen kommer att göras 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, (Marklandsparken), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017. 
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Bild över planområde med omgivande bebygglese.

Kommersiell service i Hässleholmens centrum.

Flerbostadshus på intilliggande fastighet Stången 6.
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Sektioner över planerad förskola i Marklandsparken, Hässleholmen 3:1

A-A

C-C

D-D

B-B

A

C
D

D

A

B

C
B

Gestaltning
Den översiktliga sektionskartan med tillhörande sektioner 
visar en möjlig utformning av förskolan. Byggnaden är 
placerad ut med Gäsenevägen för att skapa en tystare sida in 
mot förskolans friyta. I förlsaget visas en byggnation med två 
våningar men med planens höjdbestämmelse är det möjligt 
att bygga tre våningar. 
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3. Gator och tra#k

Gatunät
Planområdet omges av Tunnlandsgatan, Gäsenevägen 
och Åsvägen. Angöring kommer att ske vid planens norra 
gräns på Tunnlandsgatan. Den nya in- och utfarten är den 
enda förändringen i gatunätet. Verkasmheten kommer att 

planområdet kommer att påverkas då infarten till förskolan 
kommer att ske där. Viss förändring av gaturummet kan bli 
aktuell för att skapa bättre tillgänglighet och säkerhet kring 
förskolan. Exempel på förändringar kan vara fartgupp och 
bredare trottoarer. 

Gångtra#k

Gäsenevägen som sträcker sig runt planområdet. Upptram-
pade stigar genom planområdet tyder på att tillgängligheten 
till Tunnlandsgatan längs planområdets västra del och 
fastigheten Spången 6 kan förbättras. De upptrampande 
stigarna bör ersättas med nya.

Cykeltra#k och cykelparkering

östra del, längs Gäsenevägen och Åsvägen. Vad det gäller 

I dagsläget är planområdet en barriär för bostadsområdet 
väster om Tunnlandsgatan. Med etablerandet av förskolan 
och tillhörande gång- och cykelstråk ökar framkomligheten 
och tillgängligheten även för kringliggande fastigheter. Borås 
gällande parkeringsregler säger att verksamheten ska tillhan-
dahålla 17 cykelparkeringar.

Kollektivtra#k

platsen. Det är ca 150 meter till närmsta hållplats som är 
Hässle torg där både linje 1 och 6 stannar med en hög turtät-
het. Med buss är det 15 minuters resa till Borås resecentrum.  

Biltra#k och bilparkering 
Bilinnehavet på Hässleholmen är lägre än genomsnittet i 
Borås. En majoritet av förskolans barn kommer sannolikt 
att komma från närområdet. Därför bedöms sannolikheten 

Borås gällande parkeringsregler säger att verksamheten ska 
tillhandahålla 23 bilparkeringar. Boverkets rekomendation 

utrymmen för både friyta och parkering så ska friyta priori-

detta innebär mindre yta för förskolebarnens utomhuslek. 
För att få till rekommenderad storlek på förskoletomten 
rekommenderas 16 parkeringar för angöring inom fastighe-

Planområde

Stadsbusslinje

Busshållsplats

Cykelbana

Blandtra"k



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

5. Mark

Natur och vegetation
Området består idag av tät lövvegetation med många höga 
träd. Området är kuperat med mycket stenar och klippblock. 
Delar av detta kan vara en tillgång för förskolans ändamål 
men en hel del blir nödvändigt att ta bort för att ge utrymme  
och skapa en barnvänlig lekmiljö. Planen innebär att en del 
träd och grönska försvinner, träd kommer att kunna sparas i 
områdets södra och västra del, alltså delen mot Åsvägen och 
fastigheten Stången 6. I övriga delar av området kommer 
träden tas bort för att ge utrymme till förskolans byggnad, 
parkering och lekytor. En annan anledning till att träd tas 
bort är att marken behöver planas ut för att passa förskolans 
behov. I dagsläget används inte platsen som park och är inte 
heller på annat sätt är en tillgång för allmänheten. Genom att 
anlägga förskolan på den aktuella platsen ges barnen möjlig-
het att utvecklas i en grön miljö. 

Lek och rekreation

det naturområde i nord och nordväst. Närheten till naturom-

Fornlämningar och kulturminnen

Geoteknik och radon
Planområdets bedöms ha god bärighet och består av urberg 

är förorenad. Beroende på hur bebyggelsen planeras kan 

planområdet.

De uppmätta strålningsnivåerna innebär att området klassas 
som normalradonmark.Byggnader på normalradonmark skall 
utföras radonskyddade.

Geoteknisk utredning har gjorts och visar att problem 
kopplade till de geotekniska förhållandena bedöms vara små 
och att inga ytterligare restriktioner erfordras ur geoteknisk 
synvinkel (COWI 2016-12-22).

Markmiljö
En markmiljöutredning har gjorts eftersom det påträffats 
fyllnadsmassor med oklart ursprung. Utredningen visade inte  
några resultat som kräver åtgärder eller begränsar markan-
vändningen (COWI 2017-02-28).

-
ring behöver exempelvis inte placeras inom fastigheten. De 
kan lösas genom samutnyttjande av parkeringsytor i närheten, 
parkeringsköp eller avsteg från från parkeringsreglerna vilket 
i så fall beslutas om i bygglovsprocessen. 

Angöring och utfarter
Angöring och utfart för fastigheten kommer ske via Tunn-
landsgatan vid planområdets norra sida. Bedömningen är 
att planområdets sluttande karaktär försvårar utförandet av 
angöring vid den västra sidan. För att lastbilar ska kunna 
angöra och lämna gods till förskolan behövs det en plan 
yta för att kunna vända och lasta av på ett säkert sätt. Det 
nordöstra hörnet har bäst förutsättningar att anlägga den 
ytan eftersom det är en naturligt planare yta där. Dessutom 
kopplar det samman bra med den tänkta placeringen av 
förskolebyggnaden.

så långt från korsningen med Gäsenevägen som möjligt.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.   

Värme

kommunala fjärrvärmenätet.

El, tele och #ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

används länge och kan tas bort. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 
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6. Vatten

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen 
påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

På Tunnlandsgatan vid planområdets norra del planeras in- och utfart till förskolan. Gatustrukturen kommer att förändras med fartgupp och bredare trottoarer.

Bilden visar upptrampad stig inom planområdet som leder upp till fastigheten Stången 6.

Ytvattnets kvalitet
-

gisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen 
utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedöm-
ningen omfattar även påverkan på vattendragets form, om 
bottnen har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen 

är det samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som 
oftast är negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer 
som påverkar är till exempel försurning och utsläpp av 
övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt 
sett inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetal-
ler, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som 
används i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvaliets-
normen för ytvatten är god eller hög ekologisk status och 
god kemisk status. 
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Den här detaljplanen som avser etablering av förskoleverk-
samhet bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Stadsdelen Hässleholmen och hela Borås är ett stort behov av 
nya förskolelokaler, genomförandet av planen motverkar den 

-

många barn som i och med planen får nära till sin förskola. 
Förskolan kan också bli en viktig mötesplats i grannskapet 
och i stadsdelen där både barn och föräldrar kan mötas. 

Planen innebär också i förlängningen att området öppnas upp 
med nya gång- och cykelvägar  till och från området vilket 
ger sociala fördelar kring mobilitet och tillgänglighet.

8. Störningar på platsen

Buller och vibrationer
De störningar som kan uppkomma med planens genomför-

omgivande gator, vilket syns på bullerkartan. Planområdet 
påverkas av visst buller från Gäsenevägen. Byggnationen 
planeras vid Gäsenevägen för att skapa bättre förutsättningar 
för att förebygga buller i planområdets utemiljö.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms 
inte som nödvändiga. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Ekvivalent bullernivå vid Marklandsparken. Planområdet är markerat med sträckad linje.
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-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Gaturummet som idag är allmän platsmark kommer att 
fortsätta vara det och har därför fått bestämmelsen LOKAL-
GATA. Det innebär att kommunen står för skötseln av 
gaturummet.  

Kvartersmark
Inom planområdet planeras det för förskoleverksamhet. 
Planen har fått användningen SBD: Skola, bostäder och 
vård. Det innebär att den tillåter den planerade förskolan 

skolverksamhet, bostäder och vård. 

Egenskapsbestämmelser
Området ges en byggrätt som innebär att 30 procent av 
ytan får bebyggas. Det är en väl tilltagen byggrätt för de 6 
avdelningar som det planeras för i dagsläget. Anledningen är 

att det inte är tillåtet att bygga där. Undantag kan dock göras 
för tekniska anläggningar. 

prickmarken. Det betyder att marken ska vara allmäna 
underjordiska ledningar som till exempel ledningar för 
vatten, el, eller fjärrvärme.  

Linjen med små cirklar runt sig förklarar var det inte får 

ingöring ska ske vid Tunnlandsgatan. 

Siffran för högsta totalhöjd i meter avser höjd över nollplan. 
Siffran är 191 meter över havet. Om byggnaden placeras 
som planerat på 181 meters höjd, så ger det en högsta tillåtna 
totalhöjd på totalt 10 meter. Det ger möjlighet till att bygga 
tre våningar högt. Detta är mer än vad förskolan är tänkt för 

behov. 

Administrativa bestämmelser
Planen innehåller en fastighetsindelningsbestämmelse för att 
säkra att säkerställa att förskolan ska få en yta som tillgodo-
ser verksamhetens behov. 

Detaljplaneområdet sträcker sig över delar av två olika 
fastigheter, dels över Hässleholmen 3:1 som ägs av Borås 
Stad och dels över Stången 6 som ägs av AB Bostäder. 
För att säkerställa att den fordrade och hela markytan kan 
användas av den blivande förskolan behövs en fastighetsin-
delningsbestämmelse i plankartan som reglerar fastighetens 
utformning. Exploatörens särskilda krav för förskolans 
tomtstorlek tillgodoses med denna bestämmelse. 

Fastighetsindelningsbestämmelsen innebär att förskolans 
fastighet måste bildas efter den valda form som har angivits i 
detalj-planens plankarta. FIB gäller i den här detaljplanen för 
hela kvartersmarken och innefattar den markyta som försko-
lan kommer att behöva nyttja för bland annat byggnader, lek- 
och gårdsytor och parkering. I plan och bygglagen 4 kap. 18 
§ kan utläsas att ” I en detaljplan får kommunen bestämma 
en största eller minsta storlek på fastigheter och bestämma 
markreservat för gemen-samhetsanläggningar. Om det 
behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning 
i fastigheter eller för att annars underlätta detaljplanens 
genomförande, får kommunen också bestämma hur området 
ska vara indelat i fastigheter”.

Nackdelarna med fastighetsindelningsbestämmelsen kan 
anses vara att det måste upprättas en ny detaljplan för att 
släcka ut fastighetsindelningsbestämmelsen, alternativt att 
man upprättar en ändring av detaljplan för att ändra fastighe-
tens indelning. Fördelarna är att man genom användningen 
av fastighetsindelningsbestämmelsen kan garantera den 
blivande fastigheten dess fordrade markyta som Exploatören 
behöver för sin verksamhet. En annan fördel kan anses vara 
att plangenomförandet går snabbare eftersom mycket av 
delarna i lantmäteriförrättningen redan är prövad i detaljpla-
neprocessen. Detta kan innebära att förskolan står färdig att 
användas tidigare än vid avsaknad av bestämmelsen. Fastig-
hetsindelningsbestämmelsen underlättar alltså detaljplanens 
genomförande. Behovet av fastighetsindelningsbestämmelsen 
och fördelarna som bestämmelsen innebär överväger i det 
här fallet nackdelarna.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
I visionen är ett målområde goda uppväxtvilkor för barn och 
unga.
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Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

 »  Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och 
riskfaktorer

 » -
het.

 » Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.

Miljömål

något nytt ska byggas. En god bebbyggd miljö är ett av dessa 
mål med tillhörande delmål. En god bebyggd miljö beskrivs 
av riksdagen på följande vis. 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsik-
tigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.” 

De mål som detaljplanen bidrar till är: 

 »
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och tillgänglighet.

 » God vardagsmiljö - Den bebyggda miljön utgår från 
och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser 
och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur.

 » Hälsa och säkerhet  - Människor utsätts inte för 
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.

 » Hushållning med energi och naturresurser - Använd-
ningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser 
sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpas-
sat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 
energikällor används.

 »
är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga 

cykelvägar.

Borås Stad har lokala miljömål som antogs 2012. Genom att 

förutsättningar till förbättrade resevanor och en mer hälso-
sam livsmiljö. Resmöjlighetrna tillsammans med fjärrvärme-
anslutning främjar en effektivenergianvändning. Följande mål 
berörs av planarbetet:

 » Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.

 » Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam 
 livsmiljö. 

 » Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

 »

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
 » Geoteknisk undersökning

 » Markmiljöutredning
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningenavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
plan- och bygglovschef  planarkitekt
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LOKALGATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lokalgata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Högsta exploateringsgrad i procent inom kvartersmarke30

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får ej uppföras med undantag av tekniska anläggningar

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Utformning

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver totalhöjd får hissrum och
små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsanordningar sticka upp.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de monteras platt mot taket och har samma
lutning som taket.

Den del av fastighetsplan (tomtindelning) för Stången 6 i 1akt 1583K-BN1061
1967 som ingår i den nya planen

upphör att gälla när planen vinner laga kraft.
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Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg
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Kvartersmark

Skola, bostäder och vård
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DEL.
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+191

u Marken ska vara tillgänglig för allmäna underjordiska ledningar

Fastighetsindelningsbestämmelse

Hela användningsområdet ska bilda egen fastighet.

2017-03-23
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Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid
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Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de monteras platt mot taket och har samma
lutning som taket.

Planavgift debiteras vid bygglov

Grundkartans beteckningar
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Marklandsparken

Föreslagen utformning av förskolebyggnad

Föreslagen utformning och bevaring av träd

Föreslaget barnvagnsförråd

2016-03-23

Byggnadshöjd

+206 Byggnadshöjd befintlig på bebyggelse
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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. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny 
förskola (S), samt att möjliggöra ändamålet vård (D) och 
bostad (B) för att kunna tillgodose eventuella förändringar 
av kommunens behov i framtiden. Planlagt område ligger 
inom gällande stadsplan (P333, laga kraft 1967) och används i 
nuläget som parkmark.

2. Organisatoriska frågor

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  4 kvartalet 2016    
Granskning 1 kvartalet 2017    
Antagande 2 kvartalet 2017    
Laga kraft 2 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
tid 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.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 

allmän plats inom planområdet.  Det är endast lokalgatorna 
Tunnlandsgatan och Gäsenevägen som utgör allmän plats 
inom planområdet. Resterande delar av planområdet utgörs 
av kvartersmark. Detaljplanen medför inga förändringar 
beträffande ansvaret för allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

äger fastigheten Hässleholmen 3:1 som inom planområdet 
omfattar lokalgatorna och del av kvartersmarken. AB Bostä-
der i Borås är fastighetsägare till Stången 6 som planläggs 
som kvartersmark för skola (S), vård (D) och bostad (B).  

Fastighetskonsekvenser
När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter 
ha genomgått förändringar genom fastighetsreglering eller 
kan komma att belastas av servitut alternativt ledningsrätt:

 » Stången 6      
- Avstår ca 1245 m2 till den nya fastigheten.  
- Nuvarande tomtindelning (1583K-BN1061/1967) 
som belastar fastigheten upphävs i den del som omfat   
tas av detaljplanen.

 » Hässleholmen 3:1     
- Avstår ca 5260 m2 till den nya fastigheten.

 » Ny fastighet     
- Erhåller ca 1245 m2 från Stången 6.  
- Erhåller ca 5260 m2 från Hässleholmen 3:1. 
- Kommer att belastas av ledningsrätt till förmån för  
Borås Elnät AB

 » - Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska 
ledningar inom område markerat med u kan komma att 
belasta fastigheten.

 » - Ny byggrätt för skola (S), bostäder (B) och vård (D) 
tillskapas.

Fastighetsbildning
För att kunna genomföra detaljplanen behöver en fastighets-
bildningsåtgärd genomföras. Borås Stad avser att förvärva 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.
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den del av fastigheten Stången 6, som utgörs av kvartersmark 
i detaljplanen. Avtal mellan parterna bör vara undertecknat 
och ha vunnit laga kraft innan detaljplanen antas. 

En fastighetsindelningsbestämmelse i plankartan reglerar 
fastighetens utformning i syfte att säkerställa förskolans 
fordrade yta. Eftersom fastighetsindelningsbestämmelser 
har en direkt styrande verkan på fastighetsindelningen 
vid en lantmäteriförrättning ska villkoren i FBL 3 kap. 1 
§ och FBL 5 kap. 4 § 1 st. prövas i detaljplaneprocessen. 
Eftersom prövning enligt ovan nämnda paragrafer i FBL 
görs i planprocessen sker ingen prövning av villkoren i 
kommande lantmäteriförrättning. Prövningen och dess 
resultat som utförs i planprocessen gäller enbart under 
detaljplanens genomförandetid. Om fastighetsbildning söks 
efter genomförandetidens utgång prövas villkoren på nytt i 
lantmäteriförrättningen. 

De allmänna lämplighetskraven i FBL 3 kap. 1 § anses kunna 
uppfyllas då den nya fastigheten genom fastighetsindelnings-
bestämmelsen får en lämplig utformning för sitt ändamål. 
Fastigheten har även tillgång till vägar och godtagbara 
anordningar för vatten och avlopp. Fastigheten kommer 
att vara varaktig för sitt ändamål inom en överskådlig tid. 
Stången 6 och Hässleholmen 3:1 anses också vara fortsatt 
lämpliga för deras respektive ändamål.  

Vad gäller båtnadsvillkoret i FBL 5 kap. 4 § 1 st. får fastighe-
terna en mer ändamålsenlig användning och fördelarna över-
väger de kostnader som fastighetsbildningen medför. Den del 
av Stången 6 som omfattas av denna detaljplan utgörs i nu 
gällande plan (P333) av kvartersmark för bostäder som inte 
får bebyggas. Enligt detta planförslag ändras användningen 
till att tillåta byggnation av skola, bostäder och vård med 
en exploateringsgrad om 30 % inom kvartermark. Effekten 
blir att marknadsvärdeökningen för den nya fastigheten blir 
större än marknadsvärdeminskningen för Stången 6. Hässle-
holmen 3:1 är i gällande detaljplan planlagd som allmän plats, 
park. Samma resonemang gällande marknadsvärdeökning 
respektive marknadsvärdeminskning kan därför föras även 
för Hässleholmen 3:1.

Fastighetsskyddet enligt FBL 5 kap. 8 § sätts ur spel vid 
bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan.

Avtal
För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplå-
telse genom internarrende träffas mellan Borås Stad som 
markägare och exploatören senast den tidpunkt som området 
önskas tas i anspråk.

Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatören avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning eller borttagande av ledningar bör tecknas 
mellan ledningsägaren och exploatören, för att säkerställa 
åtaganden vad gäller kostnader och utförande. Vid eventuell 
omläggning av ledning ska exploatören och ledningsägaren 
samråda med fastighetsägaren. För säkerställandet av mark-
upplåtelse för ledningar upprättas servitut eller ledningsrätt.

Elnät AB. Då delar av de skyddade ledningarna inte längre 
används bör ledningsrätten för dessa områden ändras eller 
upphävas. Den del av ledningsrätten som fortfarande behövs, 
placerat i planområdets nordöstra hörn, kommer troligen att 

-
teringen av området innebär att den ledningsrätt som inte 
längre nyttjas behöver upphävas. Ändring eller upphävande 
av ledningsrätten initieras av Borås Elnät AB i samarbete 
med exploatören.

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på 
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut eller lednings-
rätt.

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 

-
tivt genom avtal med exploatören.

Tekniska anläggningar kan säkerställas med servitut eller 
ledningsrätt.

4. Tekniska frågor

Vatten, avlopp och dagvatten
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 

dagvattenledningar. Om kvartersmarken har hårdgjord yta 
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Åtgärder 
och kostnader för fördröjning av dagvatten ansvarar exploa-
tören för.

Fjärrvärme

El, tele och #ber

går genom planområdet som inte används och kan tas 
bort. Eventuellt borttagande av ledningar arrangeras av 
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ledningsägaren i samarbete med exploatören. Kostnaden för 
borttagande av ledningar regleras mellan exploatören och 
ledningsägaren.

Tra#k och parkering
Lokalgator inom planlagt område är kommunala, det 
innebär att kommunen ansvarar för drift och underhåll av 
dessa. Angöring och utfart till området kommer ske via 
Tunnlandsgatan vid planområdets norra sida. Eventuella 

till följd av exploateringen ska bekostas av exploatören.

Parkering anordnas inom kvartersmark.

Markmiljö
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram till gransk-
ningen av detaljplanen.

Plankartan kan då regleras med en allmän bestämmelse om 
att byggnader ska uppföras radonsäkert om behov av detta 

5.Ekonomiska frågor

Fastighetsbildningskostnader
Exploatören betalar fastighetsbildningskostnader.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 
Planavgift betalas av exploatören. 

Utredningskostnader
Kostnader för de utredningar som erfordras för framtagandet 
av detaljplanen bekostas av exploatören via planavgiften. 

Stadskansliet, Mark och exploatering

Maria Carlund 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
8 november 2016 har ägt rum under tiden 16 november 2016 
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

11 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådsti-
den. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Inför granskningen har följande ändringar gjorts jämfört med 
samrådshandlingen:

 » På plankartan har en administrativ linje som fungerat 
som fastighetsindelningsbestämmelse ersatts med en 
bestämmelse som är formulerad: ”Hela användnings-
området ska utgöra en fastighet.

 » Information har lagts till  i plankartan som förklarar att 
tomtindelningsbestämmelse för Stången 6 upphör att 
gälla i sin helhet. 

 » Tillägg och förtydligande har gjorts i planbeskrivningen  
som beskriver fastighetsindelningsbestämmelsen. 

 » Tillägg har gjorts i planbeskrivningen som redovisar 
resultat från utredningar av geoteknik och markmiljö.

 » En fomrulering har lagts till som tillåter transformator-
stationer på prickmark. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka ut detaljplanen på granskning.

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 §335 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera förskola på aktuell plats samt höra 
berörd Stadsdelsnämnd. Kommunstyrelsen beslutade vidare 
att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från 
Stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan alternativt bygglov. 

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny 
förskola enligt förslaget.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som 
möjliggör en byggnation av en förskola.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbygg-
nadsförvaltningens bedömning är att området är en lämplig 
plats för en förskola.  

2016-11-08 beslutade planchefen i beslut § 2016–000019 via 
delegation att sända planen på samråd.  Samrådet pågick 
under tiden den 16 november – den 18 december 2016. 

-
dogörelse. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.
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1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Ingen erindran.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att en komplettering av stadsdelen 
Hässleholmen med en ny förskola är motiverat och lämplig, 
den ligger strategiskt i området och har god tillgång till 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagan-
de av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt 
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellan-
kommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar 
Yttrandet har noterats

S3 Tekniska nämnden

nämnden betona vikten av att angöring till förskolan ordnas 
så att föräldrar inte behöver använda Tunnlandsgatan för 
angöring.

så långt från korsningen med Gäsenevägen som möjligt.

Nya eventuella gångstråk som skapas inom området bör 

gångtunnlarna utmed Åsvägen.

Blir det aktuellt att bredda gångbanorna runt förskolan måste 
utrymme till detta medges i detaljplanen.

Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget i 
övrigt att erinra mot upprättat förslag till detaljplan.

Kommentar
Yttrandet har noterats. Borås gällande parkeringsregler säger 
att verksamheten ska tillhandahålla 23 bilparkeringar och 17 
cykelparkeringar. Fastigheten har tillräckligt stor yta för att 
rymma dessa. Det skulle dock innebära att de rekommen-

Enligt Boverkets rekommendationer ska lekyta prioriteras 

här fallet innebär det att det etableras sju parkeringsplatser 
mindre än vad rådande parkeringsregler säger. 

Ett lägre antal parkeringar kan motiveras med prioriteringen 

och en majoritet av förskolebarnen antas komma från 
närområdet. 

Förskolan kommer att ha goda förbindelser med kollektiv-

Minskningen av parkeringsplatser kan också motiveras med 
att bilinnehavet på Hässleholmen är mindre än genomsnittet 
i Borås.

För att få till rekommenderad storlek på förskoletomten 
rekommenderas 16 parkeringar för angöring inom fastighe-

-
nyttjande av parkeringsytor i närheten, parkeringsköp eller 
avsteg från från parkeringsreglerna vilket i så fall beslutas om 
i bygglovsprocessen. 

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstryker fortsatt planarbete 
då exploateringen innebär en förtätning med begränsad 

markundersökning behöver dock utföras som utesluter att 
marken är förorenad.  

Kommentar
En översiktlig markundersökning har gjorts inför gransk-
ningen och den visade inte att marken var förorenad. 
Planbeskrivningen har kompletterats. 

S5 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö ser det som  önskvärt är att skapa 

ligger intill planområdets södra del. De vill även möjliggöra 
skapande av tillfartsväg (i dagsläget kör man på cykelbanan). 

Kommentar
VA-anläggningen har permanent bygglov och bedöms därför 
inte behöva läggas till som E-område i planen. Ytterligare 
tillfartsvägar på platsen bedöms inte som lämpligt.
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S6 Borås Elnät 
Borås Elnät behöver eventuellt förstärka elnätet i området 
med en transformatorstation placerad inom planområdet 
beroende på effektbehov. Vore lämpligt att transformatorsta-

ledningar bekostas av initiativtagaren. För anslutning till 
elnätet kan långa leveranstider förekomma beroende på 
vilken storlek på elservisen som kommer att behövas. Borås 
Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i god tid innan 
byggstart.

Borås Stadsnät har ledningar som passerar planområdet.
Exploatören skall i god tid kontakta Borås Stadsnät för 

dessa ledningar bekostas av initiativtagaren.

Kommentar
Markplaneringen för förskolan innebär föändringar i 
markhöjden och kommer innebära att marken släntas eller 
kommer utgöra av stödmurar. Detta kan förvåra placeringen 
av transformatorstationen. I möjlig mån är det dock fördel-
aktigt att transformatorstationer placeras på annan plats 
i närområdet. Tranformatorstation kommer att tillåtas på 
prickmark eftersom den kan behövas för försörja förskolan. 
Placering diskuteras då i samråd med LFF i samband med 
projekteringen.

S7 Lantmäterimyndigheten
Varken i planbeskrivningen eller i genomförandebeskrivning-

påverkas. 

I planen används en fastighetsindelningsbestämmelse (FIB) 
för att reglera att alla kvartersmark ska bilda egen fastighet. 
För att tydliggöra FIB bör bestämmelsen redovisas på en 
separat karta, alternativt skriva på plankartan att ”hela 
användningsområdet ska bilda egen fastighet”. Den linje som 
redovisar bestämmelsen bedöms som högst otydlig i plankar-
tan. Den nya fastighetens areal bör framgå. När FIB används 
i planen ska lämplighetsvillkoren i 3 kap 1 § FBL och 
båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ prövas i detaljplaneprocessen som 
framgår i genomförandebeskrivningen. Lämplighetsvillkoren 
gäller även avstående fastighet, Stången 6. Någon sådan 
prövning redovisas inte. Det bör tydligt framgå att eftersom 
prövningen görs i planprocessen sker ingen prövning av 
villkoren vid lantmäteriförrättning. Samt att detta enbart 
gäller under genomförandetiden. Det bör även framgå att 
fastighetsskyddet enligt 5 kap 8 § FBL sätts ur spel vid FIB. 

Något yttrande över om båtnadsvillkoret är uppfylld kan 
inte ges då redovisningen är ytterst bristfällig. Detta avsnitt 
bör utvecklas med beräkningar som redovisar hur villkoret 
uppfylls.  

för att redovisa effekterna av planen på respektive fastighet.  

Kommentar
Synpunkterna har noterats och åtgärdats. Bestämmelsen har 
ersatts med formuleringen ”hela användningsområdet ska 
bilda egen fastighet”. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hässlehol-
men, Hässleholmen 3:1

Kulturnämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen, 

grönska nyttjas bättre då det skulle gynna så väl upplevelsen 
av platsen som barnens trivsel, samt fungera som viss barriär 

Kulturnämnden bedömning är att planförslaget inte innebär 
negativ påverkan på omgivningen. Enligt förslaget kommer 

detta naturligtvis nödvändigt, men Kulturnämnden föreslår 
att man i den fortsatta planprocessen utreder möjligheten 
att ta tillvara träd och grönska i större grad, både i lekmiljön 

upplevelsen av platsen som barnens trivsel.

Kommentar
Yttrandet har noterats. Möjligheterna för att bevara träd har 
utretts under planprocessen. Eftersom marken är kuperad 
behövs tillgänglighetsanpassning. Det tillsammans med 
att en del träd är i dåligt skick påverkar i vilken grad det är 
möjligt att bevara träd. Därför bedöms det som olämpligt 
att reglera detta i planen. Synpunkterna skickas vidare till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

S9 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör för en ny 

den offentliga servicen i området. Stadsdelen Hässleholmen 
och hela Borås är i ett stort behov av nya förskolelokaler, 

tryggar även en långsiktig barnomsorg.

Det är viktigt att man då gör vissa förändringar av gaturum-
met, så som fartgupp och bredare trottoarer, för att skapa 
bättre tillgänglighet och öka säkerheten kring förskolan. 
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För att ytterligare öka tillgängligheten till området behöver 
upptrampade stigar genom planområdet ersättas i samband 
med planens genomförande.

De planerade parkeringsplatserna kommer att bli färre än vad 
som behövs för att uppfylla parkeringsnormen, vilket kan 

och hållbart resande. Minskade parkeringsplatser innebär 
att det frigörs mer lekyta åt förskolan, vilket är positivt och 
också går i linje med Boverkets rekommendationer.

I dagsläget används inte platsen som park och är inte 
heller på annat sätt en tillgång för allmänheten. Det är tät 
vegetation och kuperad, stenig mark. Genom att anlägga en 
förskola på platsen ges barnen möjlighet att utvecklas i en 
grön miljö. Det skapas en mötesplats för grannskapet och för 
stadsdelen och genom att marken kommer att planas ut gör 
man den mer tillgänglig för personer med funktionsnedsätt-
ning.

-
åtgärder för att öka säkerheten kring platsen. Man behöver 
även göra anpassningar för att sänka hastigheten på Åsvägen.

Kommentar
Yttrandet har noterats. Åsvägens hastighet regleras ej i 
planen. Synpunkterna skickas vidare till Tekniska förvalt-
ningen.

S10 Lokalförsörjningsnämnden 
Syftet med detaljplanen är att möjjliggöra en ny förskola med 
sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt 
att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, 
bostäder eller vårdändamål. Nuvarande Stadsdelsnämnd 
har i sin Lokalresursplan beskrivit ett ökat behov av platser. 
Placeringen ligger på en central plats som är lätt att ta sig till 

-
nämnden beslutar att tillstryka den förslagna detaljplanen. 

Kommentar
Yttrandet har noterats.

S11 Polismyndigheten
Planen syfte är att ge möjlighet att bygga en ny förskola samt 
i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet eller 
vårdändamål.

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, plantering, mörker etc så att trygghe-
ten upplevs som mycket hög.

Parkering vid planerad förskola skall räcka till för avlämning 

 Parkeringsplatser bör byggas på ett sätt att de lätt kan hållas 
under uppsikt. Inga skymmande buskage eller träd som 
hindrar insyn och under mörker skall platserna vara väl 
upplysta.

Kommentar
Detaljplanen reglerar inte utformningen av utemiljön, men 
synpunkterna skickas vidare till Lokalförsörjningsförvalt-
ningen.

S12 Sociala omsorgnämnden
Nämnden har inget att erindra mot förslaget utan ser med 
tillförsikt att åtgärder inom planområdet kommer att vidtas 
för att öka tillgängligheten gällande framkomlighet för 
funktionsnedsatta personer. Detta är inte minst väsentligt 
i ett framtidsperspektiv då planen möjliggör såväl bostäder 
som andra verksamheter. Vid ett kommande bostadsbyg-
gande vill nämnden framhålla behovet av serviceboende 
och också former av mellanboende som mycket väl lämpar 
sig i ett bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade 
upplåtelseformer. 

Kommentar
Yttrandet har noterats.

Plan och Bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Mattias Nilsson   
Plan och Bygglovschef  Planarkitekt. 
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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Planprocessen. Byt bild  K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr  om du har begränsat förfarande

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolendomstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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Sammanfattning
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en 
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som 
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar 
industritomternas avgränsning intill den östra delen av 
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan 
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.
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1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en 
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som 
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar 
industritomternas avgränsning intill den östra delen av 
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan 
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.

Planområde
Planområdet ligger i verksamhetsområdet Viared Västra. 
strax söder om riksväg 40. Området ligger på en del av en 
kvarvarande mosse i mitten av verksamhetsområdet Viared 
Västra. Planområdet omfattar ca 5,9 hektar och marken i 
området ägs av Viared industrimark AB.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har en 
genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller. Ändring-
en krävs för att några av tomterna i den gällande detaljplanen 
skall kunna utnyttjas på ett bättre sätt. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-03-09 §108 Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljpla-
nen för del av fastigheten Viared 8:110. Kommunstyrelsen har 
under 2014 givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda om det � nns geohydrologiska förutsättningar att utöka 
industrimarken på en del av mossen. I utredningen har detta 
bedömts möjligt om de förslag på åtgärder och kompensa-
tionsåtgärder som föreslås i utredningen följs.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 119 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att kompensationsåtgärder ska utarbetas.

 Vidare gav Kommunstyrelsen 2016-10-17 Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att revidera detaljplanen Viared Västra, 
Viared 14:19 m." . Vilket innebär att området som omger 
planområdet också kommer att ändras med liknande bestäm-
melser, i syfte att få en mer passande dagvattenhantering 
samt att skapa bättre förutsättningar för verksamheter.  

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur och ny bebyggelse
Planområdet ligger mitt i det blivande verksamhetsområdet 
Viared Västra. I dagsläget � nns ingen bebyggelse i de 
omgivande kvarteren. Den nya bebyggelsen kommer liksom 
i övriga Viared Västra att utgöras av större verksamhets- och 
lagerbyggnader. 

Gestaltning
De äldre delarna av Viareds verksamhetsområde har ett grönt 
intryck och är byggt på ett tidigare odlingslandskap. Viared 
Västra och planområdet har andra förutsättningar och är 
svårare att göra grönt då marken består av sprängsten. För att 
planområdet ändå ska få ett grönt intryck så ska plantering att 
anläggas utmed Prognosgatan. 

För att få en enhetlig och städad bebyggelse ska skyltar och 
dylikt inte vara blinkande eller föränderliga och ska monteras 
på fasad. Skyltmaster tillåts inte.

Arbetsplatser, service och tillgänglighet
Viared är Borås största verksamhetsområde, med arbetsplat-
ser inom industri, lager, kontor och handel. Detaljplanen 
reglerar markanvändning för industri och kontorsändamål 
och kommer att generera nya arbetsplatser. 

Planområdet är plant och kommer att vara lättillgängligt från 
Prognosgatan.  

3. Gator och tra# k

Gatunät
Planområdet nås från Prognosgatan som i sin tur leder till 
Segloragatan som kopplar området med övriga delar av 
Viareds verksamhetsområde.  När utbyggnaden av det be� nt-
liga planområdets västra delar har påbörjats ska en matning 
från väster, via ett nytt vägmot på Riksväg 40, i anslutning till 
Boråstorpet utredas och studeras närmare.

Gång- och cykeltra# k
Det � nns fullt utbyggt gång- och cykelvägnät i Viareds 
verksamhetsområde.

Kollektivtra# k
Be� ntligt verksamhetsområde i Viared är försett med kollek-
tivtra� k och tra� keras av buss med halvtimmestra� k under 

Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m." . - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.
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Utsnitt av gällande detaljplan P1166 med den aktuella planens avgränsning.

morgontimmar och eftermiddagar. Busshållplatser � nns 
utmed Viaredsvägen och Segloravägen. Denna tra� k föreslås 
i framtiden utökas till att även omfatta Prognosgatan.

Biltra# k och bilparkering 
Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkerings-
platser ska följa kommunens parkeringsregler och ställas i 
relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta 
samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall 
lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbe-
hovet. Enligt de nya parkeringsreglerna är behovstalet för 
kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm 
för industri är 6 pl/1000 kvm och för lager 3 pl/1000 kvm.

Angöring/utfarter/varumottagning
Planområdet angörs från Prognosgatan.

Riksintressen
Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras 
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna 
järnvägar utgör riksintresse. Tra� kverket har utfört en förstu-
die som redovisar olika alternativ för Götalandsbanan genom 
Borås. I Västra Viared � nns två alternativa spårsträckningar 
som ansluter till aktuellt planområde, dels ett läge söder om 
planområdet som delvis anknyter till Segloravägen, dels ett 

Framtida tra! kplats vid Boråstorpet.

Två alternativ för Götalandsbanan. Borås stad förespråkar orange sträckning.
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norr om planområdet som följer parallellt med riksväg 40. 
Borås Stad har förordat det förstnämnda, söder om planom-
rådet. Detaljplanen väntas inte påverka riksintresset negativt.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Värme
Fjärrvärme � nns framdraget in i den östra delen av Viared 
Västra som har börjat byggas.

El, tele och " ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. På 
plankartan medges tekniska anläggningar, så som transfor-
matorstationer.

Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för 
Borås Stad.

5. Mark

Natur och vegetation
Naturen inom det aktuella planområdet består av mossmark. 
Marken är sumpartad men några öppna vattenytor förekom-
mer inte. De vanligaste växterna i mark- och fältskiktet är 
bl.a. bladmossor såsom olika vitmossor, samt klockljung och 
tuvstarr. I torrare partier växer lingon. I busk- och trädskiktet 
förekommer bl.a. björk och tall. Dessa arter är alla typiska 
för mossmarken. I närområdet � nns inslag av sumpskog. Det 
� nns inga skyddade, rödlistade eller naturvårdsintressanta 
arter kopplade till den del av våtmarken som tas i anspråk.

I tidigare detaljplaner i området har stora ingrepp i natur-
området i Viared gjorts och då bedömdes det som viktigt 
att spara mossmarken. På grund av förändringar i mossens 
randzon har den delen av mossen som planförslaget berör 
blivit dränerad samtidigt som mossen isolerats från annan 
natur. Den del som kommunen vill ändra till industrimark är 
högförmultnad, det vill säga tät. 

Skyddad natur
Utvecklingen i Viared med nya verksamhetsområden för 
industri innebär att den jordbruksmark som tidigare funnits 
i planens närhet inte längre � nns kvar. Därför kan inte heller 
våtmarken inom planområdet bedömas vara i ett jordbruks-
nära läge och innefattas därför inte heller av biotopskydd för 
våtmarker i jordbruksmark. 

Vy över gamla kraftledningsgatan.

Utkanten av mossen.

Trädbevuxen mossmark.

Mossen sedd från blivande industriområde.
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Kompensationsåtgärder
Då mossmarken minskas i förhållande till ursprungsförslaget 
krävs kompensationsåtgärder i närheten av planområdet för 
att kompensera för att våtmark tas bort. Sammanfattningsvis 
är bedömningen att en utökad exploatering av området 
måste kombineras med kompensationsåtgärder för förlorade 
naturvärden och hydrologiska funktioner för att vara 
acceptabel. De planerade åtgärdena delas upp i två delar, en 
för rening och fördröjning av dagvatten, och en för biotop-
förbättrande åtgärder. Den första delen innefattar en damm 
som utformas för att fördröja avrinning och fånga upp 
partiklar och näringsämnen. Den andra delen innebär att 
avverkningsåtgärder görs på Rydsmossen för att öka andelen 
sammanhängande öppen mosse. Vilket leder till att en biotop 
lik den som kommer att tas bort återskapas. 

Bedömningen är att föreslagna åtgärder bör genomföras nu 
oavsett framtida sträckning för Götalandsbanan. Åtgärdena 
beräknas ge god effekt direkt och under lång tid även om 
platsen eventuellt senare blir aktuell för ny järnväg.

Mer information om hur kommunen vill göra kompensa-
tionsåtgärder � nns i PM Kompensationsåtgärder (Miljöför-
valtningen, 2017).

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar � nns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning, 
för del av Viared 5:1 (Norconsult, 2014-09-30) utgörs de 
våtmarksområden som kvarstår av mossmark med omgi-
vande kärr. Skillnaden mellan mossmark och kärr är att 
mossmark i huvudsak tillförs vatten genom nederbörd medan 
kärr tillförs vatten i en kombination av yt- och grundvatten 
samt nederbörd. 

I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken 
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av 
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras 
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är 
nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket 
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med 
1-5 m mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå och låg 
genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad samtidigt 
som den inte släpper ifrån sig några större mängder vatten. 

Torven kommer att grävas bort och kanten mot den del av 
mossen som blir kvar kommer att motfyllas med morän för 
att minimera dräneringen mot den omgivande marken som 
kommer att bestå av sprängsten. Planen innebär att randzo-

nen som dränerar mossen blir mindre än idag då en stor del 
av gränsen kommer att utgöras av en kulle medan resterande 
del av randzonen kommer att tätas enligt ovan.

En hydrogeologisk utredning gjordes 2016-10-24 som 
beskriver de hydrogeologiska förutsättningarna i hela 
Viared Västra. Den Geohydrologiska utredningen från 2014 
beskriver mer i detalj markförutsättningarna inom aktuellt 
planområde. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Planen innebär att en del av mossen i området tas bort. 
Mossen är en del av Ryds mosse som har sin avrinning i 
Västersjön som i sin tur är en del av Viskans vattensystem.

Dagvatten
En dagvattenutredning gjordes 2011 för den nu gällande 
planen Viared Västra. Då höjdsättningen i området har 
förändrats blev en ny dagvattenutredning nödvändig. Den 
nya dagvattenutredningen omfattar hela Viared Västra men 
också området för denna detaljplan. Även en ny hydrogeo-
logisk utredning har gjorts för att klargöra vatten� ödena i 

området och hur vattenbalansen kan säkerställas, så att rätt 

mängd vatten hamnar på rätt plats. Då planområdet kommer 

att bestå av sprängsten är det en fördel om så mycket av 

kvartersmarken som möjligt hårdgörs och görs icke-genom-

släpplig för att underlätta säkerställandet av vattenbalansen 

och minimera risken för utsläpp till recipienterna. 

Ändringen av markanvändningen från i huvudsak skog- 

och mossmark till hårdgjord yta innebär en ökning av 

dagvatten� ödet från området på årsbasis. Den damm som 

har anlagts och den del av mossen som ligger inom Viared 

Västra beräknas enligt utredningen ha kapacitet att fördröja 

framtida största � öden med en återkomsttid på 50 år.

För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 

fördröjningsåtgärder vidtas, fördröjningsmagasin med en 

effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Central fördröjning av dagvatten sker inom Viared Västra 

genom damm samt mosse. Dammen fördröjer och renar 

dagvatten.

Dagvattenrening kommer ske både i växtbeklädda diken, 

mossen inom Viared Västra och dagvattendamm. Renings-

effekten följs upp genom kontrollprogram på utgående 

dagvatten samt i recipient. Allt dagvatten från aktuellt 

planområde rinner mot Västersjön.
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miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

vatten och ytvatten. Det � nns även miljökvalitetsnormer för 

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassi� ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 

De områden som klassi� ceras är avgränsade bland annat efter 

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 

eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 

för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 

kemisk status.

För att minimera påverkan och dränering på den kvarvarande 

mossen tätas kanten mellan planområdet och mossen, 

dagvatten fördröjs och renas inom planområdet. I och med 

åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området påverkas.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassi� ceras i ekologisk 

status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 

har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

strandzonen. Statusen blir sämre om vatten� ödet inte är det 

För en utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen 

i området hänvisas till dagvattenutredningen (COWI 

2016-06-27) och den hydrogeologiska utredningen (COWI 

2016-10-24).

Släckvatten
Omhändertagandet av dagvattnet ska också ge möjlighet 

för Räddningstjänsten att förhindra/fördröja att eventuellt 

släckvatten når recipienterna.

Kontrollprogram
Förslag till kontrollprogram (COWI, 2017-01-13) har tagits 

fram efter önskemål från Länsstyrelsen. Kontrollprogrammet 

rör vattenkemi för Västersjön och Viaredsjön samt � ödesmät-

ning till de delar av Ryds mosse som ligger utanför Viared 

Västra. Kontrollprogrammet ska upprätthållas i fem år med 

provtagning varannan månad. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 

myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det � nns 

Förslag på dagvattenhanteringen i Viared Västra när området är färdigexploaterat.
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samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 

negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 

till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

föroreningar som � nns i vattnet eller bottensedimentet. De 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 

inte hör hemma i våra ytvatten som till exempel tungmetal-

ler, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används 

i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen 

för ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 

status.

Västersjön och Viaredsjön hade i den senaste klassningen 

som gäller 2009-2015 god ekologisk status. I förslaget till 

klassning efter 2015 har sjöarna dock måttlig ekologisk 

status.

Borttagandet av mossen bedöms inte påverka miljökvali-

tetsnormerna för ytvattnets kvalitet. Allt dagvatten från 

planområdet kommer att rinna mot Västersjön och renas 

innan det når recipienten. Fördröjningsåtgärder för de 

hårdgjorda ytorna samt Ryds mosse innebär att � ödena till 

Västersjön inte kommer att förändras i någon större grad. 

Ett kontrollprogram kommer att upprättas för att övervaka 

värdena i de båda sjöarna. 

7. Störningar på platsen

Risk
Området ligger drygt 250 meter från farligt godsled. 

Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga. Hela 

planområdet är planlagt för industri med ett skyddsavstånd 

på 200 meter.

Buller
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 

buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 

buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

Topogra�  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna 

överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att 

överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 

detaljplanen.

Planområdet sett från sydost.
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8. Planbestämmelser 

Kvartersmark
Planbestämmelsen J

(200)
 tillåter industri men inga verksam-

heter medges som kräver större skyddsavstånd än 200 meter. 

Inom J ryms bland annat större eller mindre tillverkningsin-

dustrier, logistikverksamhet och lagerverksamhet. Bokstaven 

Z tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med 

tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 

andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 

omgivningspåverkan. K tillåter att kontor får uppföras, dock 

inte hotell. E tillåter att tekniska anläggningar får uppföras. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Detaljplanen tillåter att 70 % av fastighetsarean bebyggs, för 

att få en effektivare markanvändning. Utnyttjandegraden 

innebär också att mer mark hårdgörs vilket är positivt för 

dagvattenhanteringen och vattenbalansen. 

Prickad mark innebär att byggnader inte får uppföras med 

undantag för tekniska anläggningar. 

Mark och vegetation
För att bygga vidare på det gröna intryck som de äldre 

delarna av Viareds verksamhetsområde har så ska plantering 

anläggas utmed Prognosgatan. Med plantering menas grön-

ska som kan växa med de förutsättningar som området har, 

gärna genom att marken tätas och fylls med jord, eller genom 

större planteringslådor anpassade för större växter och träd. 

Utformning och utseende
Högsta totalhöjd reglerad till 30 meter och takvinkeln 

begränsad till 14 grader. God gestaltning eftersträvas vilket 

innebär att skyltar och dylikt inte ska vara blinkande eller 

rörliga och att de ska monteras på fasad. Skyltmaster tillåts ej.

Information
Vid verksamheter där antal parkeringsplatser överstiger 30 

ska oljeavskiljare anordnas inom fastigheten. Oljeavskiljning 

ska även anordnas för ranger- och uppställningsplatser. 

Kvartersmark får med fördel hårdgöras och göras icke-

genomsläpplig för att underlätta dagvattenhanteringen. 

9. Övergripande beslut

Vision 2025
Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera sig 

i Borås. �Längs de större riksvägarna � nns attraktiva områ-
den för företagsetableringar med bra kollektiva kommunika-
tioner till stadskärnan�. Borås vill även erbjuda attraktiv mark 
för etableringar. Därmed anses planförslaget vara förenligt 
med Borås stads vision.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Mossen sedd från blivande industriområde.
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De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneför-

slaget är:

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 

möjlighet för handel och service.

 » Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för 

kollektivtra� k.

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god 
tra� ksäkerhet.

 » Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliserings-
möjligheter.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 23 februari 2006 
planprogram för Viared Västra som riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete. Planprogrammets syfte var att studera 
förutsättningarna för att utvidga Viareds industriområde 
västerut. 

Miljömål
Följande miljömål är relevanta i planen:

 » Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras 
lokalt för att minimera föroreningar till närliggande 
vattendrag.

 » Myllrande våtmarker: Den del av mossen som påverkas 
av planen bedöms ha �övriga lokala naturvärden�. Med 
de kompensationsåtgärder som kommer att utföras för 
den våtmark som tas bort så kan naturvärdena bli större 
på den våtmark där åtgärderna utförs.

 » God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verk-
samhetsområde med omsorg om gestaltning och gröna 
inslag.

 » Ett rikt växt- och djurliv: I och med att skogsmark och 
våtmark tas i bruk för exploatering försvinner vissa 
livsmiljöer för " ora och fauna.

10. Konsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivning
I samband med samrådet gjorde Länsstyrelsen bedömningen 
att en betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genom-
förande inte går att utesluta. Därför har nu en miljökon-
sekvensbeskrivning gjorts som beskriver hur genomförandet 
av planen påverkar miljön i området. Här föreslås även ett 
antal åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Störningar som planen ger upphov till 
Planen påverkar inte tra� ksituationen på platsen nämnvärt. 
Nytillskottet av verksamheter är liten i jämförelse med vad 
som tillåts i be� ntlig plan.

Hållbar utveckling
Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och cykel-
tra� k samt kollektivtra� k. Fjärrvärmeanslutning är möjlig.

Miljö
Lokalt påverkas naturmiljön då mossmark tas bort. I ett 
större perspektiv � nns det dock gott om mossmark med 
större värden i Borås. De kompensationsåtgärder som 
kommer att utföras kan betyda att annan mossmark i Borås 
tillskapas högre värden.

Naturvärden
Den del av mossen som påverkas av planen bedöms ha 
�övriga lokala naturvärden�. Med de kompensationsåtgärder 
som kommer att utföras så kan naturvärdena bli större på 
den våtmark där åtgärderna utförs.

Landskapsbild/stadsbild
Planens genomförande kommer att påverka landskapsbilden 
i och med att be� ntlig mossmark samt en bit av en kulle tas 
bort för att möjliggöra för nya verksamheter.

Grönområden
Planområdet består till stor del av trädbevuxen mossmark 
som kommer att tas bort i och med planförslaget. Då mossen 
omges av ett kommande industriområde så har mycket av 
dess värde redan tagits bort.

Infrastruktur
Planen innebär att en ny dagvattenutredning har gjorts och 
att hanteringen av dagvatten har anpassats till utredningen 
och till de nya förutsättningar området har fått. 

Nya arbetstillfällen
Planen väntas tillföra ytterligare arbetstillfällen i Viared 
Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd
Verksamheter med ett skyddsavstånd upp till 200 meter till 
bostäder kommer att tillåtas. Samma skyddsavstånd medges 
i be� ntlig plan, vilket betyder att planen inte innebär någon 
förändring för omgivningen.
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11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 

laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 

förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

1. är förenlig med översiktsplanen, 

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

av stor betydelse, eller 

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Hydrogeologisk utredning (COWI, 2016-10-24, rev 

2017-03-20)

 » Dagvattenutredning (COWI, 2015-11-13, rev 2017-03-

17)

 » PM Naturmiljö (COWI, 2016-10-06)

 » Miljökonsekvensbeskrivning (COWI, 2016-10-07, rev 

2017-03-16)

 » Förslag till kontrollprogram (COWI, 2017-01-13)

 » PM Kompensationsåtgärder på Rydsmossen (Miljöför-

valtningen, Borås Stad, 2017-03-10)

 » Utvärdering av detaljplan, för Viared 5:1, Viared Västra, 

Ramböll

 » Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning 

(Norconsult, 2014-09-30). 

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin

plan- och bygglovschef  planarkitekt
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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. Genomför-

andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 

beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomför-

andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Preliminär tidsplan

Samråd   hösten 2015     

Granskning  2:a kvartalet 2017   

Antagande 3:e kvartalet 2017   

Laga kraft 4:e kvartalet 2017

Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2011 har 

inte gått ut. Genomförandetiden för denna detaljplan är 10 

(tio) år från det datum som planen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller 

upphävas om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Detta 

gäller dock inte om ändringen eller upphävandet behövs på 

grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har 

kunnat förutses vid planläggningen eller för införande av 

bestämmelser om fastighetsindelning m.m. (4 kap 39 § PBL).

Ansvarsfördelningen regleras i samarbetsavtal, daterat 

2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared 

industrimark AB som äger största delen av planområdet. De 

kompensationsåtgärder som krävs till följd av att be� ntlig 
mosse görs om till industrimark utförs av Borås Stad och 
Borås Energi och Miljö AB.

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är 
huvudman för intilliggande allmän platsmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Viared 8:110 som ägs av 
Viared industrimark AB samt en liten del av Viared 14:19 som 
ägs av Borås Stad. Fastigheten Viared 8:110 avses överlåtas 
till Borås Stad i takt med att området blir färdigställt som 
tomtmark. Detta enligt upprättat samarbetsavtal, daterat 
2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared 
industrimark AB.

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

4. Tekniska frågor
Området håller på att exploateras för industriändamål vilket 
innebär att gator och övrig infrastruktur redan är planerad att 
byggas. Inga ytterligare utbyggnader behövs för området.

Utbyggnad av VA-nätet samt el- och teleledningar pågår i 
området. Det kommer att � nnas möjlighet att ansluta plan-
området till dessa ledningar. 

5. Ekonomiska frågor
Kompensationsåtgärderna för mossmarken bekostas av Borås 
Stad och Borås Energi och Miljö AB. 

Borås Stad svarar för grovplanering av tomtmarken.

I övrigt får Borås Stad inga ytterligare investeringskostnader 
till följd av detaljplanen. 

Planavgift tas ut vid prövning av bygglov.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m." . - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.
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Sammanfattning

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 

10 september 2015 har ägt rum under tiden 25 september 

2015 � 2 november 2015. Berörda markägare har underrättats 

med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen 

varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 

tillgängliga på kommunens hemsida.

12 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådsti-

den. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 

punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 

yttrande och sammanfattningen nedan. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 

med samrådshandlingen.

 » På plankartan har en justering av totalhöjden gjorts 

från 24 till 30 meter för att möjliggöra för höglager. 

Största byggnadsarea i förhållande fastighetsarea har 

ändrats från 50 till 70 procent för att få en effektivare 

markanvändning.  

 » Planbestämmelserna avseende minsta fastighetsarea 

som ska utgöras av icke hårdgjord yta och n1 om 

plantering har tagits bort och ersatts av bestämmelsen 

�Utmed Prognosgatan ska plantering anläggas�.

 » Planbestämmelsen om oljeavskiljning har � yttats till 

information, antalet parkeringsplatser ändrats från 50 

till 30 och en mening om oljeavskiljning för ranger- och 

uppställningsplatser har lagts till. 

 » Under information i plankartan har texten: �Kvar-

tersmark får med fördel hårdgöras och göras icke-

genomsläpplig för att underlätta dagvattenhanteringen� 

lagts till.

 » Tillägg/förtydligande i planbeskrivningen har gjorts 

under stycket Vatten gällande dagvatten, släckvatten, 

kontrollprogram och ytvatten samt om geoteknik på sid 

7-8 . På sida 7 har ändringar gjorts om kompensations-

åtgärder.

 » Texten infrastruktur på sidan 11 har reviderats och en 

text om miljökonsekvensbeskrivning lagts till. 

 » Redaktionella ändringar av text. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 i beslut § 108 att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 

för Viared, Viared 8:110 m.� , Prognosgatan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-04-23 i beslut § 119 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

detaljplan. 

Plan- och bygglovchefen beslutade 2015-09-24 § Pl 2015-

000010 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet 

pågick under tiden den 25 september � den 2 november 2015. 

Inkomna synpunkter � nns sammanställda en i en samrådsre-

dogörelse. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m." . - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.
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S7 Borås Energi och Miljö  22

S8 Borås Elnät  22

S9 Skanova 22
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S11 Kulturnämnden  22
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1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen    
Ingen erinran

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen kan konstatera att markarbeten enligt gällande 

detaljplan P1166 för Viared 5:1 västra som antogs 2011 har 

lett till att del av Ryds mosse dränerats.

Länsstyrelsen vill tydliggöra att det faktum att naturvärden 

som påverkats negativt i samband med genomförandet av 

gällande detaljplan inte på något sätt innebär förmildrande 

omständigheter för genomförandet av den nu aktuella 

detaljplanen för Viared 8:110.

I aktuell detaljplan saknas en tydlig redovisning av samtliga 

genomförda åtgärder som påverkat vattenföringen till Ryds 

mosse.

Enligt uppgift planerar Borås kommun att ta fram ny 

detaljplan för såväl aktuellt område som omgivande tidigare 

antagna planområde. Länsstyrelsen ser positivt på att ny 

detaljplan tas fram över hela området då detta ger möjlighet 

att åtgärda orsakerna till att våtmark dränerats samt även 

möjlighet att genom detaljplanereglering säkerställa att 

kompensationsåtgärder blir varaktigt naturvärdeshöjande.

Länsstyrelsen avstyrker därför fortsatt arbete och antagande 

av föreliggande detaljplan.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 

i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 

berör miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsstäl-

lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 

antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen     

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

MKN vatten      

Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning.

Halter av näringsämnen, särskilt förorenande ämnen och 

prio-metaller som når sjöarna Västersjön och Viaredssjön 

ska utredas utförligare. I dagsläget har de båda sjöarna hög 

ekologisk status avseende näringsämnen. Båda sjöarna har 

idag 9 ug/l tot-P halt. Då en enskild kvalitetsfaktor inte får 

försämras bedömer Länsstyrelsen att transporten av totalfos-

for men också övriga ämnen som är beskrivna i dagvatten-

utredningen som når sjöarna Västersjön och Viaredssjön 

ska beräknas så att det är möjligt att utifrån dessa värden 

genomföra en statusklassning i respektive sjö. Beräkningarna 

ska utföras både under och efter exploatering.

Ett förslag på kontrollprogram avseende vattenkemi för 

Västersjön och Viaredssjön ska tas fram.

Råd enligt 2 kap. PBL

Riksintresse     

Tra� kverket har i separat yttrande påpekat att lokalisering av 
kompensationsåtgärder bör avvakta beslut om lokalisering 
av Götalandsbanan vilken är av riksintresse. Länsstyrelsen 
stöder Tra� kverkets rekommendation men menar att den dag 
preliminära resultat från kontrollprogram avseende vatten-
föringen i området föreligger så kommer det också � nnas 
starka indikationer på Götalandsbanans dragning.

Vattenföring/Avvattning till de delar av Ryds mosse om 
ligger utanför planområdet    
Länsstyrelsen kan inte se att kommunen har presenterat ett 
underlag som på ett tillfredsställande sätt visar hur vattentill-
förseln till våtmarken söder om planområdet (Ryds mosse) 
påverkas. Detta torde vara en självklarhet då den förändrade 
vattenföringen i området redan har lett till att den del av 
Ryds mosse som ligger inom aktuell detaljplan har dränerats. 
Länsstyrelsen saknar en redovisning av hur områdets vatten-
föring såg ut innan de stora exploateringsåtgärderna påbörja-
des i jämförelse med hur de ser ut idag. Utifrån granskning av 
bifogade dagvattenutredningar, höjddata samt äldre " ygfoton 
framgår det att åtminstone fem bäckar/öppna diken har lagts 
om till raka kulvertar alt. letts om till ny sträckning. Dess-
utom har de bergryggar som tidigare sträckte ut sig mellan 
planområdet och RV 40 sprängts bort samt markarbeten 
under en lång tid utförts på en yta på drygt 70 hektar.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar att 
anlägga en damm för att öka fördröjningen av dagvattnet. 
Placeringen av damm, vid det enda utloppet som leder till 
de orörda delarna av Ryds mosse, innebär dock att vattenfö-
ringen saktas ner i denna riktning. Risken är överhängande 
att " ödet då omfördelas till de utlopp som slutligen mynnar i 
Västersjön. Med hänvisning till försiktighetsprincipen (2 kap 
3 § miljöbalken) ska ett kotrollprogram därför tas fram för 
att långsiktigt kunna säkerhetsställa tillräcklig vattenföring 
till de delar av Ryds mosse som ligger utanför planområdet. 
Mätpunkter ska � nnas både vid inloppet och efter utloppet 
till dammen. Kontrollprogrammet ska upprätthållas under 
minst 5 år.

För att kunna reglera vattenföringen till dessa delar av 
mossen som ligger utanför detaljplan ska kulverten/-arna 
som avvattnar mossen inom gällande detaljplan (se rosa 
markering i dagvattenkarta) förses med stängningsluckor. 
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Detta för att snabbt kunna omfördela vatten� ödet till Ryds 
mosse om mätningar visar på minskat vatten� öde i utloppet 
till Ryds mosse.

För att minska dräneringseffekterna i mossen ska lågpermea-
belt � nmaterial användas vid återfyllning mot våtmarken. 
För att långsiktigt säkerhetsställa vattenhållning i mossen bör 
det även övervägas om man ska åtgärda sprängstensfyllnaden 
med lågpermeabelt material runt om hela mossen för att den 
spontana dräneringen ska upphöra.

Kompensationsåtgärder     
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har valt att 
förlägga kompensationsåtgärderna i närområdet. En förut-
sättning för att de föreslagna kompensationsåtgärderna ska 
få önskad effekt är att vattenföringen till denna del av Ryds 
mosse inte försämras.

Damm       
Länsstyrelsen saknar en bedömning huruvida den presen-
terade dammkonstruktionen är den bästa möjliga lösningen 
i jämförelse med andra typer av fördröjningsdammar. Det 
framgår inte heller från den bifogade principskissen hur djup 
dammen kommer att vara eller hur fördröjningen kommer att

ske. Dammar som är avsedda att fungera som fosforfällor 
är vanligen uppdelade i två delar med en djupdel vid inlop-
pet samt en grundare del vid utloppet där vegetation kan 
tillåtas växa upp för att ytterligare öka sedimentationen. I 
det presenterade dammförslaget så tolkar Länsstyrelsen det 
som att det rör sig om en jämndjup damm med ett dämme, i 
mitten, som ska ge en ökad sedimentation.

Synpunkter enligt annan lagstiftning   
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken 
krävs. Länsstyrelsen kan i detta skede inte utesluta att den 
aktuella detaljplanen innebär markavvattning varför detta 
kommer att bedömas i samband med anmälan om vatten-
verksamhet. Markavvattning är generellt förbjudet inom hela 
Västra Götalands län.

Behovsbedömning     
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen bedömer dock att betydan-
de miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går 
att utesluta. Länsstyrelsen baserar bedömningen på rådande 
osäkerheter beträffande vattenföring inom planområdet och i 
dess omgivning. Detta behöver utredas vidare och i ett större 
sammanhang. Vid fortsatt planarbete ska samråd hållas med 
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgräns-
ning och omfattning.

Beredning       
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndig-
hetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda 
synpunkter.

Länsstyrelsens kompletterande yttrande   

Länsstyrelsen avstyrkte i samrådsyttrande daterat 2015-12-04 
fortsatt arbete och antagande av föreliggande förslag till 
detaljplan. 

Efter dialog idag 2015-12-18 på samrådsmöte mellan Borås 
kommun och Länsstyrelsen om säkerställande av varaktigt 
naturvärdeshöjande kompensationsåtgärder ser inte Läns-
styrelsen längre anledning att avstyrka vidare arbete och 
antagande av detaljplanen för Viared 8:110 Prognosgatan. 
Länsstyrelsen vidhåller dock övriga synpunkter framförda i 
det tidigare yttrandet.

Kommentar
Kommentarerna till Länsstyrelsen är samlade i kommenta-
rerna till Länsstyrelsens senaste yttrande i december 2016, S3. 

S3 Länsstyrelsen december 2016
Dessa yttranden inkom efter samrådstiden, för att ge respons 
på de utredningar och förändringar som har gjorts efter 
samrådet. 

Vattenavdelningen     
MKN Vatten      
I Länsstyrelsens samlade yttrande från 2015-12-04 gällande 
detaljplan för Viared 8:110 m.� . Prognosgatan efterfrågades 
ett förslag på kontrollplan samt en utförligare utredning 
gällande påverkan på MKN i recipienterna Västersjön (och 
ev.  Viaredssjön) som idag har hög ekologisk status med 
avseende på näringsämnen (9 µg/l tot-P halt). Då en enskild 
kvalitetsfaktor inte får försämras har vi tidigare i processen 
bedömt att transporten av totalfosfor men också övriga 
ämnen som beskrivs i dagvattenutredningen ska beräknas 
utifrån halter och påverkan vid recipienterna. Några sådana 
beräkningar eller uppskattningar har inte presenterats. 
Utnyttjande av utpekade in� ltrationsytor, be� ntlig mosse 
samt ny dagvattendamm i planområdets västra del avses att 
användas som naturlig utjämning och rening av dagvatten. 
Länsstyrelsen ser positivt på dessa åtgärder. Något förslag 
på kontrollprogram avseende vattenkemi för Västersjön och 
Viaredssjön som Länsstyrelsen efterfrågat har heller inte 
redovisats. Vi anser alltså att åtgärdernas inverkan på MKN 
i recipienterna ska klargöras samt att ett förslag på kontroll-
program avseende vattenkemi i recipienter ska tas fram innan 
planen drivs igenom.

Dagvattenhantering     
Tidigare exploatering inom detaljplan Viared Västra har 
inneburit att dagvatten tagit nya vägar till andra recipienter. 
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Mossen inom planområdet har därför inte fått tillräckligt 

med vatten och riskerar att torka ut. Även vatten som tidigare 

gått till intilliggande våtmarker hamnar inte längre där utan 

leds direkt till andra recipienter vilket riskerar att påverka 

stora delar av Ryds mosse utanför planområdet. Mossens 

utjämnande och renande funktion riskerar därmed att gå 

förlorad. 

Ett omtag görs för Viared Västra för att säkerställa � ödesba-
lansen inom området och uppnå tillräckliga � öden till Ryds 
mosse. Bland annat avser man att återskapa den vattendelare 
som sprängts bort med täta massor samt genom att styra 
dagvattnet till givna in� ltrationsytor för att undvika att de 
hamnar inom �fel� in� ltrationsområde. Hårdgjorda spräng-
stensytor bedöms också kunna bidra till en mer naturlig 
avrinning mot de avrinningsområden som påverkar mossen. 
Länsstyrelsen ser positivt på dessa åtgärder men ett kontroll-
program gällande � ödesbalansen inom området ska dock 
upprättas i enlighet med vad som efterfrågats i Länsstyrelsens 
samlade yttrande 2015-12-04. Vatten� ödena som avvattnar 
mossen inom gällande detaljplan måste också kunna regleras 
för att upprätthålla tillräckligt � öde till de delar av Ryds 
mosse som ligger utanför planområdet. 

Dispens/tillstånd/anmälan    
Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för 
att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som 
markavvattning och är tillståndspliktig verksamhet om det 
görs för att få en bestående förändring i marken. I Västra 
Götalands län är markavvattning förbjudet så för detta krävs 
dispens. Gällande aktuell detaljplan för Viared 8:110 m.� . 
Prognosgatan kan dispens från markavvattningsförbudet 
samt tillstånd behövas för eventuella nya markavvattningsåt-
gärder som inte fanns med förra rundan. 

Åtgärder som omgrävning eller kulvertering  av diken/
bäckar eller annan grävning i vattenområde är att betrakta 
som anmälningspliktig vattenverksamhet (alternativt till-
ståndspliktig beroende på omfattning och enskilda intressen). 
Så även här gäller att tillkommande åtgärder av detta slag ska 
anmälas till Länsstyrelsen. Undantag från anmälningsplikten 
kan göras för mindre åtgärder där det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vatten-
verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är då 
verksamhetsutövaren som är ansvarig för att göra denna 
bedömningen.

Naturavdelningen     

Naturavdelningen håller med när det gäller � era av slutsat-
serna i utkastet till utvärderingen av detaljplanen för Viared 
5:1, Viared Västra (Ramböll, sommaren 2016).

 » Det har saknats verklig förståelse för områdets skala 
och topogra� 

 » Det saknas ett tydligt ställningstagande till naturmark 
kontra industrimark

 » Beskrivningen av konsekvenserna (för naturvärdena) 
har inte varit tillräcklig. 

 » Hela planarbetet präglas av en dubbelhet, att vilja 
bevara och exploatera på samma gång. 

 » Om ambitionen hade varit att värna naturvärden hade 
en större del av mossen behövt ha sparats. 

 » I andra hand hade man behövt hantera mossmarken 
annorlunda och täta mot sprängstenen. 

 » Det i särklass viktigaste är dock att hydrologisk funk-
tion bibehålls så att kvarvarande mosse säkerställs. 

 » Risk � nns att det inte är tillräckligt med vatten för 
kvarvarande del av Ryds mosse med följd att den också 
riskerar att växa igen. 

 » Områden i planen som ligger som natur har fyllts 
och hanterats väldigt hårt, samtidigt som något annat 
beskrivs i planhandlingarna. 

Naturavdelningen gör bedömningen att underlaget som tagits 
fram till detaljplan för Viared 8:110, Prognosgatan m�  är bra 
och därmed tillräckligt för sitt ändamål. Naturavdelningen 
gör följande bedömning:

 » Mossområdet som tas i direkt anspråk hyser måttliga 
naturvärden och är redan påverkat av dränering i 
kanterna och av närheten till det exploaterade området.

 » Mossområdet har fått minskad tillströmning av vatten 
då vattendelaren ändrades som en konsekvens av 
tidigare exploatering

 » Den hydrologiska utredningen har visat att förändring-
en av � ödesriktningarna för grundvattnet varit mindre 
än det kunde befaras. Främst delavrinningsområde SV 
som påverkats.

 » Det är bra att man vid genomförande av detaljplanen 
lägger täta massor mellan tillförda sprängstensmassor 
och torvmossen.

 » Det är bra att dagvattenhanteringen på fastigheten 
regleras så att vatten tillförs torvmossen. Detta blir till 
en kompensation för bortfall av vatten då vattendelaren 
� yttades. 
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 » Det är bra att oljeavskiljare används för de områden där 

behov � nns av detta.

 » Det är bra att en fosforreduktionsdamm anläggs men 
denna utgör ingen kompensation för förlorade natur-
värden (som anges i MKB:n) utan är att räkna som en 
skyddsåtgärd. 

 » Det är positivt att liggande död ved, från de delar av 
mossen som exploateras, " yttas till annat område. Dock 
bör även nyskapning av död ved ske vid röjningar inom 
området. Utläggning av denna ved bör dock ske i lagom 
mängd så att inte överdriven gödslingseffekt uppkom-
mer. 

 » I tidigare utredning (Kompensationsåtgärder Rydsmos-
sen.pdf 2015-11-06) föreslås en naturvårdsavverkning 
i det mossområde som ligger sydväst om Viared. 
Enheten för naturärenden kan inte se att denna åtgärd 
åter� nns bland beskriven kompensation i MKB:n 
från 2016. Naturavdelningen anser att borttagningen 
av 1,5-2 ha torvmosse kräver mer kompensation än 
" yttning av död ved och att detta kompensationsförslag 
bör tas upp på nytt.

Naturavdelningen vill tillägga följande:

 » Åtgärder inom detaljplanelagt område som rör 
naturmark (anläggande av damm, röjning mm) kräver 
normalt inte 12:6-samråd om väsentlig ändring av 
naturmiljön.

 » Åtgärder utanför detaljplanelagt område (tex  röjning, 
olika kompensationsåtgärder) kan kräva 12:6-samråd 
om väsentlig ändring av naturmiljön. Vid ett 
12:6-samråd kan krav på utredning av naturvärden och 
konsekvenser ställas. 

Kommentar
Sedan planen var på samråd har nya utredningar tagits fram 
och dialog förts med Länsstyrelsen för att uppfylla de krav 
som ställdes under samrådet. Efter det senaste yttrandet som 
inkom i december 2016 har ett förslag till kontrollprogram 
(COWI, 2017-01-13) tagits fram där bland annat halten av 
totalfosfor och andra ämnen som nämns i dagvattenhante-
ring kommer att mätas. 

Den mossmark som kommer att grävas bort är så pass torr att 
den inte klassas som vattenområde. Kommunen har därför 
gjort bedömningen att utgrävningen inte heller innebär 
markavvattning då någon avledning av vatten eller ändring 
av vattenförhållandena på platsen för denna åtgärd planeras. I 
dialog med Länsstyrelsen har det också kommits fram till att 
12:6-samråd inte krävs. 

S4 Tra! kverket 
Tra� kverket har inga synpunkter på att kompensationsåtgär-
der utförs men utgår från att planerade åtgärder inte kommer 
i kon" ikt med Götalandsbanan eller andra intressen för väg 
och järnväg. Tra� kverket föreslår att Borås Stad avvaktar 
lokalisering av kompensationsåtgärder inom be� ntligt 
utredningsområde i väntan på beslut om att sträckning för 
Götalandsbanan slagits fast. Besked om Götalandsbanans 
sträckning väntas tidigast i slutet av 2016-2017. För närva-
rande avvaktas Sverigeförhandlingens resultat som under 
första halvåret 2017 kan leda till beslut om ny sträckning för 
Götalandsbanan.

Kommentar
Borås Stads bedömning är att kompensationsåtgärderna ger 
god effekt direkt och under lång tid även om platsen even-
tuellt senare blir aktuell för exploatering för ny järnväg. Om 
beslut om Götalandsbanans sträckning tas innan åtgärder är 
gjorda ska kompensationsåtgärderna genomföras på annan 
plats inom avrinningsområdet i motsvarande omfattning som 
det planerade på Ryds mosse.

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

S7 Borås Energi och Miljö 
Ändra så att det står att fjärrvärme � nns i början av Viared 
Västra.

Kommentar
Texten uppdateras enligt synpunkten från Borås Energi och 
Miljö.

S8 Borås Elnät 
Ingen erinran.

S9 Skanova
Ingen erinran.

S10 Vattenfall Distribution AB
Ingen erinran.

S11 Kulturnämnden 
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

S12 Räddningstjänsten
Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten. 
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder 
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når 
dessa. 
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Området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor och 

byggnader. Om det inte redan är gjort bör det utredas hur 

detta påverka konsekvenserna på hela området vid ett större 

skyfall. 

Kommentar
En text angående hantering av släckvatten har lagts till i 

planbeskrivningen på sidan 8.

Den nya dagvattenutredningen beskriver fördröjningskapaci-

teten i området vid större skyfall. 

S13 Naturskyddsföreningen 
Vid de pågående arbetena på Viared Västra i enlighet med 

detaljplan, P1166, har skador orsakats på Rydsmosses nordös-

tra del. Borås Kommun har ansvar för detta både ekonomiskt 

och åtgärdsmässigt. I Norkonsults Dagvattenutredning från 

2011-02-28 påpekades, att våtmarkerna djupare än fyra meter 

bör bevaras och integreras i dagvattenhanteringen, samt 

att skyddsåtgärder skall vidtagas för att inget sediment eller 

föroreningar når mossmarken.

Enligt den föreslagna ändringen av detaljplanen skall 

nordvästra delen av Rydsmosse omvandlas från naturmark 

till industritomter. Genomförandet av detta kräver, att lokala 

kompensationsåtgärder vidtages. Om arbetena enligt den 

aktuella detaljplanen åstadkommer ytterligare skador på 

Rydsmosse krävs andra och större kompensationsåtgärder, 

dvs. anläggandet av en ny våtmark av liknande karaktär och 

storlek på annan plats. Under dessa förutsättningar tillstyrker 

Naturskyddsföreningen i Borås den nya detaljplanen.

Kommentar
Kompensationsåtgärder för skador på Ryds mosse kommer 

att genomföras, se sidan 7.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin   

plan- och bygglovchef   planarkitekt



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN24



DETALJPLAN 25



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 

man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-

ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 

ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 

gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 

intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 

om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 

underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 

byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 

som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

möjlighet till delaktighet och in� ytande.

1. När görs en detaljplan?

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för be� ntlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår � era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett 
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Läs mer under punkten 
�9 Övergripande beslut� i planbeskrivningen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget � nns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto � er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 

synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 

lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 

och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 

till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 

förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 

detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 

överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 

Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 

Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 

inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 

att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 

planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 

framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-

klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 

Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 

Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 

kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 

beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 

av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 

veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 

detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 

överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 

av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 

skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-

byggnadsnämnden. Vi beaktar och värderar alla yttranden 

som kommer in under planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning � nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. – 
Åsboholmsgatan, Borås Stad 

2. påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor i 
centrum i och med utökningen av bostäder. 

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder som ett 
komplement till befintligt kontorsändamål inom fastigheten Hästhoven 1 
med flera. En utökning av bostäder i centrum är en positiv utveckling och 
följer intentionerna i visionen, Borås 2025.  
 
Ärendet i sin helhet 
Planområdet ligger på Bergsäter i korsningen mellan Åsboholmsgatan och 
Enedalsgatan. Planområdet är cirka 5000 kvm stort och avgränsas i väster 
av Åsboholmsgatan, i öster av bostadsbebyggelse och i söder av 
Hästhovsparken. Planområdet utgörs av tre fastigheter där Hästhoven 1 och 
Kattmyntan 1 ägs av Järngrinden och del av Bergsäter 1:1 ägs av Borås Stad. 
Området är bebyggt med en kontorsbyggnad i två våningar, uppförd 2006, 
omgiven av parkeringsytor. Avsikten är att denna byggnad ska stå kvar, men 
byggas högre då man planerar att uppföra 70 bostäder.  
 
I detaljplanen beaktar man barnperspektivet på så vis att byggnaden utmed 
Åsboholmsgatan i sin form bildarett gårdsrum som är skyddat från 
trafikbuller och kan erbjuda lek och vistelse. Lekmöjligheter för mindre 
barn finns också nära tillhands i Hästhovsparken angränsande i sydöst.  
 
Förskoleförvaltningen kan konstatera att planens område ligger inom ett 
ansträngt område ur ett förskoleperspektiv. Det är en större efterfrågan av 
förskoleplatser än vad vi i nuläget kan erbjuda. 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya 

stadsdelen Bergsäter.

Ca 70 bostäder i två nya byggnader föreslås öster och söder 

våningar tillåts. Kontorshuset avses stå kvar oförändrat, men 
tillåts få en högre höjd. Med fullt utnyttjad byggrätt där även 

bostäder möjliga. 

motsvarande fem våningar, samt en suterrängvåning med 
parkering. Området har idag en brokig karaktär vilket 
motiverar att ny byggnad ska placeras i samma linje som 
Åsboholmsgatan, för att förtydliga gaturummet.

Mot Enedalsgatan ska ny byggnad utformas med sadeltak för 
att ansluta till intilliggande lamellhus i öster. Byggnaden får 
uppföras i motsvarande fyra våningar samt en takvåning.  

Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en 
förtätning av området med bostäder. 



DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 4

3. Gator och tra#k 8

4. Teknisk försörjning 9

5. Mark 10

6. Vatten 10

7. Störningar på platsen 11

8. Planbestämmelser  12

9. Övergripande beslut 13

10. Konsekvenser 13

11. Administrativa frågor 14

Genomförandebeskrivning 20

Samrådsredogörelse 22

Varför detaljplan? 28

1. När görs en detaljplan? 28

2. Innehållet i en detaljplan 28

3. Detaljplanens skeden 28



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

Illustration av ny bebyggelse på Bergsäter.

1. Inledning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 

Planområde
Området ligger på Bergsäter i korsningen mellan Åsboholms-
gatan och Enedalsgatan. Planområdet är ca 5 000 m² stort 
och avgränsas i väster av Åsboholmsgatan, i öster av bostads-
bebyggelse och i söder av Hästhovsparken. Planområdet 
utgörs av tre fastigheter där Hästhoven 1 och Kattmyntan 1 
ägs av Järngrinden och del av Bergsäter 1:1 ägs av Borås stad.

Gällande detaljplan

2011-09-21. Planen anger kontorsändamål där 50% av fast-
ighetsarean får bebyggas med högsta tillåtna byggnadshöjd 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 §44 samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

-
tion att sända planen på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2017-03-23 att godkänna samrådsredogörelsen som 
sin egen samt att skicka detaljplanen för granskning.

2. Bebyggelse
Planområdet är bebyggt med en kontorsbyggnad i två 

är att denna byggnad ska stå kvar, men tillåts byggas högre. 
Omkringliggande bebyggelse består av både verksamheter 
och bostäder. Verksamhetsområdet i norr och väster består 
av mer storskalig industribebyggelse från mitten av 1900-talet 

-
gande lamellhus i 3-4 våningar och några större villor i 2 
våningar. Området har en brokig karaktär med bebyggelse i 
varierad skala och utseende.

Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.$. - Åsboholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017. 

Enedalsgatan

Hästhovs-

parken

Åsboh
olmsgat

an
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Foto utmed Enedalsgatan idag.

Fotomontage med illustration av möjlig ny bebyggelse utmed Enedalsgatan.
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Omgivande bebyggelse på västra sidan Åsboholmsgatan. Omgivande bebyggelse utmed Enedalsgatan/Klippgatan.

Ny bebyggelse
Planen möjliggör ny bebyggelse för bostäder eller kontor 
utmed Åsboholmsgatan och Enedalsgatan. Centrumändamål 

Boendeparkering ordnas under mark och viss besöksparke-
ring ovan mark.

Byggnaden utmed Åsboholmsgatan får uppföras i motsva-
rande fem våningar, samt en suterrängvåning med parkering. 

meter från plangräns för att möta skalan hos intilliggande 
lägre bebyggelse i kv. Julrosen. Balkonger får inte ordnas 
utöver gränsen för byggrätten. Parkeringsvåningen kommer 
till största del ligga under mark men ligga synligt i söder där 
marken är som lägst. Då området idag har en brokig karaktär 
ska ny bebyggelse placeras i samma linje som Åsboholmsga-
tan, för att tydliggöra gaturummet och bidra till ett lugnare 
och mer enhetligt intryck. En byggnad i vinkel föreslås med 
en del utmed gatan och en byggnadsdel in mot gården. På 
detta sätt skapas ett skyddat gårdsrum.   

Mot Enedalsgatan får en ny byggnad uppföras som en lamell 
i motsvarande 4 våningar plus en takvåning. Tillåten höjd 
motsvarar samma takfotshöjd som på intilliggande byggnad 
i öster. Byggnaden ska utformas med sadeltak för att ansluta 

buller får en bullerskärm uppföras mellan den nya bygganden 

totalt 4 våningar, och får även användas för bostäder. Med 
fullt utnyttjad byggrätt för bostäder blir ca 100 bostäder 
möjliga totalt inom planområdet.  

På grund av byggnadernas höjd behöver de utformas med så 
kallade Tr2-trapphus, om inte kvartersmarken ordnas så att 
räddningstjänstens stegbil kan angöra samtliga fasader. Tr2 är 
ett begrepp i Boverkets byggregler som talar om trapphusets 
förmåga att begränsa brand- och brandgasspridning.

Barnperspektivet
Byggnaden utmed Åsboholmsgatan bildar med sin form ett 

nära tillhands i Hästhovsparken angränsande i sydöst. 

erbjuder en stimulerade miljö med närhet till skolor, kollek-

och idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektiv-
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Foto utmed Åsboholmsgatan idag.

Fotomontage med illustration av möjlig ny bebyggelse utmed Åsboholmsgatan.
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också möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom 
att gå eller cykla.

Tillgänglighet

till +149 i söder. Byggnaderna kommer att vara tillgängliga.

3. Gator och tra#k

Gatunät
Både Enedalsgatan och Åsboholmsgatan är genomfartsgator 

-

hastighetsbegränsad till 50 km/h. Enedalsgatan har ca 8 500 
fordon ÅDT med 50 km/h. 

skärning och bakom en kulle så den upplevs inte visuellt från 
området och bullret dämpas avsevärt av slänterna. 

Gång- och cykeltra#k

sammankopplad med huvudvägnätet för gång och cykel i 
Borås.

samband med detaljplanen 17 m åt sydöst, på plankartan 
-

väg till byggnaden utmed Enedalsgatan.

utanför planområdet, ska tas bort och allmän gångbana ska 
anläggas.

Cykelparkering
Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 

-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 

planområdet gäller för kontor 9 cykelplatser per 1000 m², för 
bostäder 25 platser per 1000 m² och för småskalig verksam-

Vid en utbyggnad av området enligt illustrationsplan innebär 
detta behov av minst 10 cykelplatser för kontorsbyggnaden 
och totalt minst 122 platser för nya bostadsbyggnader. 

Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och vara lätta 
och bekväma att nå och använda. Enligt parkeringsreglerna 

-

eller förvaras inomhus.
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Åsboholmsgatan från söder.

2 ska 

effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

3

kunna ta hand släckvattnet från en normal släckningsinsats.

Värme, el, tele och #ber
En fjärrvärmeledning korsar området på den idag kommu-
nala fastigheten Bergsäter 1:1. Området förses i planen med 
beteckningen u - markreservat för allmänna underjordiska 
ledningar.

Området är anslutet till el- och teleledningar. Nya elserviser 
behöver anslutas till de två tillkommande byggnaderna. 
Dessa får placeras inom prickmark. Även transformator-
station för eventuella framtida behov får placeras inom 
prickmark.

Avfall
Plats för hushållsavfall planeras i behållare delvis under mark 

sopbil planeras på kvartersmark innanför trottoaren utmed 
gatan. 

Kollektivtra#k
Busshållplats Bergsäter ligger i direkt anslutning till området 

Biltra#k och bilparkering 

mellan de framtida fastigehterna.

Borås Stad fastställde 2017-01-19 parkeringsregler med större 

per 1000 m², för bostäder 7 platser per 1000 m² och för 
småskalig verksamhet i bostadskvarter 2 platser per 1000 m² 

-
nader enligt illustrationsplanen.

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 
enligt kommunens parkeringsregler. Parkering avses ske 
gemensamt för bostäderna i garage under byggnaden utmed 
Åsboholmsgatan. Besöksparkering sker delvis i markplan 
utmed Åsboholmsgatan.

Riksintressen

4. Teknisk försörjning

bedöms ha kapacitet för tillkommande bebyggelse.

dagvatten, spillvatten, fjärrvärme och tele som delvis ligger 
på kvartersmark. De ledningar som hör till huvudnätet och 
som ligger på kvartersmark skyddas med u-område. 

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten

i Enedalsgatan. Ledningarna i sydvästra delen av tomten 

Ledningarna kan dock fortsatt ligga kvar inom planområdet, 
vilket regleras  på plankartan med u - markreservat för 
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för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 

5. Mark

Natur och vegetation
Utöver den bebyggda miljön består planområdet främst av 
hårdgjorda ytor för parkering och viss busk- och trädvegeta-
tion.

Hästhovsparken, belägen i angränsning till planområdet, är 

värde.

Lek och rekreation
Byggnaden utmed Åsboholmsgatan bildar med sin form ett 

lek och vistelse. 

en liten kvarterspark med öppna gräsytor och en mindre 
lekplats. Entrén till parken sker från Enedalsgatan och 

med detaljplanen 17 meter åt sydöst, på plankartan markerat 

Fornlämningar och kulturminnen

Geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram som underlag för 

av fyllnadsmaterial av grus, sten, tegelrester och lera och 
därunder sand och grus. 

Marken är fast vilket gör att byggnader kan grundläggas 
med plattgrundläggning, oavsett om byggnaderna planeras 
att utföras med eller utan källare. Otjänligt fyllnadsmate-

Bergschakt kan krävas för grundläggning av husen. Om berg 
påträffas ska undersprängning ske med 0,5 meter.

Stabilitetsberäkningar för slänten mot Åsboholmsgatan 

en belastning på 30 kPa på släntkrönet. Sannolikt kommer 
slänten dock att schaktas av för byggnationen av källarkon-
struktion för huset.

Radon
Området klassas som högriskområde och byggnader skall 
uppföras som radonsäkra. Kravet innebär att byggnadsdelar 
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från 
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekte-
ringen av nybyggnationen. 

Förorenad mark
På fastigheten har det tidigare bedrivits verksamhet i form av 
bilvårdsanläggning och i samband med att nuvarande bygg-
nad uppfördes påträffades oljeföroreningar i mark. Marken 

2005. Vid saneringen transporterades 325 ton oljeförorenad 
jord bort från fastigheten. Dock lämnades viss oljeförorenad 

svårighet att sanera under gatan. 

bensinföroreningar eller andra oljeföroreningar påvisades vid 

av tungmetaller och i två punkter upptäcktes tegelrester 

förhöjda föroreningshalter påvisats.

för att marken ska bli lämplig för planerad markanvänd-
ning. Utförda undersökningar visar att föroreningarna inte 
förekommer längre ner än en meter, vilket gör att sanering 

schaktning tas prover på schaktväggen för att kontrollera 

eller återanvändas, utan bör omhändertas av en godkänd 
mottagare. 

Vid schaktning i förorenad mark föreligger det anmälnings-
plikt till miljönämnden. Sanering ska genomföras i samråd 
med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer reglerar krav på miljökvalitet. Miljö-
kvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter 
planerar och planlägger. Statliga myndigheter har beslutat 
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om åtgärder för att följa normerna där vissa av åtgärderna 
-

normer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och 

luft.

Grundvattnets kvalitet
Vid provtagning i samband med geoteknisk utredning 

under markytan i en punkt och 3,4-3,9 meter under markytan 
i en annan punkt. Grundvattenytans variaration under året 
påverkas av mängden nederbörd.

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
-

ande.  

7. Störningar på platsen

Risk

och Jönköping. Vägen är primär farligt-godsled med en årlig 
-

Borås Stad har tagit fram en översiktlig riskanalys av 
transporter med farligt gods på väg och järnväg i kommunen, 

19. Planområdet för aktuell detaljplan ligger inom 80 till 150 
meter från Riksväg 40, med en skyltad hastighet på 70 km/h. 

riskanalysen, och risknivån för individer är därmed att 
betrakta som låg. Höjdskillnad från vägen upp till närmaste 
byggnad är 4 meter, vilket också bidrar till en minskad risk.

kompletterande åtgärder ändå krävs för den nya bebyggelsen 

en olycka med farligt gods ska bebyggelse utformas med 
högt placerade ventilationsintag samt utrymningsvägar 
bort från Riksväg 40. Bestämmelser om detta har införts på 
plankartan.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-

-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.  

därför har en bullerutredning tagits fram. Med hjälp av 
utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så att 
risken för att människor blir störda av buller minimeras. 

Bullerutredningen innehåller beräkningar för ljudnivån i den 
nya bebyggelsen, reviderad och uppdaterad med prognoser 

Åsboholmsgatan. Detta överstiger gällande riktvärden för 
-

Riktvärden vid fasad respektive uteplats

Kv.
Ljudnivå vid fasader respektive
vid uteplats (1,5 m över mark).
 - Ingen skärmöppning
 - 1,3 m balkongräcken
 - Låg kontorsbyggnad

Åsb
oholm

sg
atan

Enedalsgatan

Maximal ljudnivå för medeltimmen
(LAFmax,5th,medel) i dBA

 > 85

 80 - 85

 75 - 80

 70 - 75

 65 - 70

 <= 65

Åsb
oholm

sg
atan

Enedalsgatan

Ekvivalent ljudnivå för dygn
(LAeq,24h) i dBA

 > 65

 60 - 65

 55 - 60

 50 - 55

 45 - 50

 40 - 45

 <= 40
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Luftkvalitet

negativt att åtgärder behöver vidtas. Gällande miljökvalitets-
normer avseende luftföroreningar bedöms inte överskridas 
på platsen eller komma att överskridas på grund av den 
verksamhet som medges i detaljplanen. 

8. Planbestämmelser 

Allmänna platser 

avsikten att ytan kan användas för åtkomst och uppställning 
av räddningstjänsten. 

Kvartersmark
Bokstaven K tillåter kontor. Bokstaven C tillåter centrum-
ändamål i bottenvåningen. Centrum avser sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 

bostäder och därtill hörande bostadskomplement såsom 
parkering.

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är 

att reglera att markens höjd inte förändras mot idag. 

Utformning av kvartersmark
Hur mycket av marken som får bebyggas regleras genom 
prickad mark, vilket innebär att marken inte får bebyggas, 

”avtryck på mark”, dvs. 400 m², 850 m² och 1100 m². 

Mot Åsboholmsgatan regleras vinkelbyggnadens höjd genom 
nockhöjd ovan stadens nollplan. Byggnadens långsida ska 
placeras i samma linje som gatan för att tydliggöra gaturum-
met i en i övrigt brokig stadsmiljö. Kvartersmarken närmast 
kv Julrosen regleras så att balkong eller byggnadsdel ej får 
byggas ovan prickmark för att bevara öppenheten in till 
parken och avståndet till gångstigen.

Mot Enedalsgatan regleras byggnadens höjd genom bygg-
nadshöjd ovan stadens nollplan. Skillnaden mellan markni-
vån och tillåten byggnadshöjd är ca 13 m vilket motsvarar 4 
våningar. Regelerad höjd motsvarar takfotshöjden på intillig-
gande byggnad i öster. Taket ska utformas som sadeltak med 
en takvinkel mellan 37-44 grader för att ansluta till formen på 
intilliggande lameller i öster. 

ljudnivå inte överskrids vid fasad. Den anger också att buller 

således en del tekniska åtgärder och bestämmelser kring 
bebyggelsens utformning på platsen.

Byggnaden utmed Åsboholmsgatan föreslås utformas i 
vinkel  vilket skapar en ljuddämpad sida med nivåer under 

utformas med bullerskydd i form av en tät skärm längs två 
av respektive balkongs tre sidor. Lägenheter med fasad 
mot Åsboholmsgatan görs genomgående för att säkerställa 
tillgång till fasad mot ljuddämpad sida vid minst hälften av 
bostadsrummen. Även lägenheter med fasad åt nordost nära 
vägen planeras så att minst hälften av bostadsrummen får 
tillgång till ljuddämpad sida. Gemensam uteplats kan anläg-
gas på den skyddade innergården vid byggnadens vinkel.

Byggnaden utmed Enedalsgatan beräknas få bullernivåer 

-
dena. Bullerskärmen behöver vara tät, men utformas med 
garageport och möjlighet till större öppning för åtkomst av 
allmänna underjordiska ledningar.

Huset utformas med bullerskärmade balkonger längs båda 
långsidorna. Balkongernas golv är sammanhängande och 
angränsade balkonger skiljs åt med en tät skärm. De har 

lägenheter med fasad mot eller nära Enedalsgatan behöver 
planlösningen utformas i avsikt att säkerställa tillgång till 
fasad mot ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrum-

-
ternas planlösningar ej behöver anpassas för tillgång till 
ljuddämpad sida.

Om kontorshuset byggs på med en eller två våningar 
beräknas ljudnivåerna längs lamellhusets nordvästra långsida 
sjunka. Längs denna sida beräknas då för samtliga våningar 

längs byggnadens nordvästra långsida.

En eventuell påbyggnad av kontorshuset beräknas få buller-
nivåer mycket likt det ovan beskrivna. På grund av de höga 
ljudnivåerna måste även eventuella bostäder i det nuvarande 
kontorshuset göras genomgående, med en planlösning så att 
minst hälften av bostadsrummen får fasad mot innergården. 
En gemensam uteplats kan anläggas på den skyddade inner-
gården vid byggnadens vinkel.
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högst 1/3 av takets längd.

-

möjlighet till ett fritt utrymme i bullerskärmen om minst 4,7 
m ovan mark. 

Störningsskydd
Planområdet ligger mellan 80 till 150 m från Riksväg 40. 
På grund av samhällsrisken med transporter av farligt gods 
krävs att bebyggelse utformas med högt placerade ventila-
tionsintag samt med utrymningsvägar bort från riksvägen.

På grund av de höga bullernivåerna ska byggnader placeras 
och utformas så att en ljudskyddad fasadsida klaras.

-
ning krävs sanering av förorenad mark innan startbesked ges.

9. Övergripande beslut

Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens visions- och översikts-
planearbete. Enligt visionen ska invånarna i centrala staden 
tredubblas till år 2025, vilket detaljplanen bidrar till genom 
att möjliggöra för en förtätning av Bergsäter med bostäder. 

Visionen anger också att stadskärnan ska ha en livskraftig 
blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 

timmar. Detaljplanen möjliggör för både kontor och bostäder 
liksom centrumändamål i bottenvåningen.

Översiktlig planering
-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Spelreglerna i 

anger följande: 

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse. Loka-
lisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjligheter 
till handel och service. Lokalisera bebyggelse i lägen som 

med resurser ska planeringen inom tätorterna utgå från 

Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjlig-
heter utifrån företagens behov och miljöns möjligheter. 

Den föreslagna ändringen av detaljplanen för Hästhoven 
uppfyller de uppsatta spelreglerna.

Miljömål
Planförslaget syftar till att uppfylla miljömålet begränsad 

av bostäder och kontor i ett centralt läge med god kollek-

rekreationsområden, bidrar till ett minskat bilanvändande.

Marken kommer att saneras från föroreningar vilket ligger i 
linje med målet om en giftfri miljö. 

10. Konsekvenser

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 

-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte 

av konsekvensbeskrivningen.

Sociala värden

kulturmiljöer i området. Planen har ingen negativ inverkan 
på stadsbild eller landskapsbild.

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till det redan 

en ökad upplevd trygghet då området kommer att bli mer 
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar. Detta 
kommer även bidra till ökad upplevd trygghet i Hästhovspar-
ken. 
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11. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift

Planunderlag

 »

 »

 »

 »

 »

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar och i samver-

Planavdelningen
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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. Genomför-

beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande 
tidplan gäller:

 
Granskning  1:a kvartalet 2017  

 
Laga kraft  3:e kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den 
överklagas.

Genomförandetiden är 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.

reglerar marköverlåtelser, bildande av servitut/lednings-

ledningar, iordningsställande av allmänna anläggningar samt 
omhändertagande av dagvatten. Dessutom reglerar avtalet 
plantering av träd och återställande av gångvägar mm i 
Hästhovsparken.

Åtgärderna som regleras i avtalet har ännu inte blivit genom-
förda och ska, med anledning av pågående planändring, inte 

den till avtalet tillhörande garantiförbindelsen kommer att 
behöva uppdateras/ersättas med ett nytt avtal till följd av den 
nya detaljplanen. Detta ska ske innan detaljplanen antas.

-
teringsavtalet ett delat ansvar för genomförandet av åtgärder 
på allmän plats.

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder 
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och 
framtida drift och underhåll.

ledningsrätt skapas för att säkerställa rätten att behålla och 
komma till för att underhålla dagvatten- och fjärrvärmeled-
ningar inom kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Planen omfattar fastigheterna Hästhoven 1 och Kattmyntan 
1 som är i privat ägo, samt del av fastigheten Bergsäter 1:1 
som ägs av Borås stad.

Detaljplanen reserverar mark för gemensamma infarter för de 
båda planerade bostadshusen.

1 samt inom den del av Bergsäter 1:1 som ska överföras till 
Hästhoven ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt. 
Även dagvattenledningar inom Hästhoven 1, liksom tillkom-
mande ledningar och eventuellt transformatorstation, ska 
säkerställas på samma sätt.

Hästhoven 1 belastas av ett avtalsservitut för regnvattenled-
ning. Detta servitut kan upphävas i samband med fastighets-
reglering.

Erforderlig fastighetsbildning bedöms kunna genomföras 
genom fastighetsreglering där: 

 » Bergsäter 1:1 avstår ca 150 m² till antingen Kattmyntan 

 »

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.$. - Åsboholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017. 
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1:1
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1

1

KATTMYNTAN

HÄSTHOVEN

MASKROSEN

BERGSÄTER

A

B

4. Tekniska frågor

dagvattenledning i sydöstra delen av området, se rubrik 
i planbeskrivningen ”Teknisk försörjning, Dagvatten”. 

ska bekosta dessa.

iordningställas så att den kan nyttjas för allmänhetens 

funktion som räddningsväg, se rubrik 3 i planbeskrivningen 

Hästhovsparken ska byggas om och anpassas till det nya läget 
för entrén till parken.

-

5. Ekonomiska frågor

reglerats ekonomiskt. 

Kostnader för fastighetsbildning, iordningställande av 
-

Markavdelningen

Johannes Olsson
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 11 

-

samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

12 remissinstanser har framför synpunkter vid samrådet samt 
1 yttrande från kringboende. 

ytterligare planbestämmelser och att planbeskrivningen har 
uppdaterats. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Planbestämmelser avseende störningsskydd har 
kompletterats gällande risk, buller och markförore-
ningar

 » Tillägg/förtydligande i planbeskrivningen har gjorts 

Risk s.11 samt buller och vibrationer s.11-12

 » Tillägg/förtydligande i genomförandebeskrivningen har 
gjorts under följande stycken: Tekniska frågor s.20 samt 
Ekonomiska frågor s.21

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan samråd 
och granskning. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-12 § 44 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan. 

1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 

-
nens intentioner och visionen Borås 2025. 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till 
detaljplan.

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att området kan vara lämpligt att förtäta 
under förutsättning att frågor om buller och förorenad mark 
beaktas.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.$. - Åsboholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.

1. Yttranden från remisspart 22
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S2 Länsstyrelsen  22

S3 Tra'kverket  23

S4 Tekniska nämnden 25

S5 Miljö- och konsumentnämnden   25

S6 Borås Energi och Miljö  25

S7 Borås Elnät  25

S8 Kulturnämnden  26

S9 Räddningstjänsten  26

S10 Polismyndigheten 26

S11 Hyresgästföreningen 26

S12 Skanova   26

2. Synpunkter från övriga 27

S13  Backadalsgatan 6 27
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrun-
derna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett 
antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas, under förutsättning att nedanstående beaktas.

Buller 
Målet bör inte vara att enbart precis klara nivåerna som anges 

ljudmiljö som möjligt på den valda platsen. Detta i enlighet 

i första hand behöver arbeta med placeringen och utform-
ningen av byggnaderna för att åstadkomma en god ljudmiljö. 
Tekniska lösningar ska användas i andra hand om detta inte 
räcker

Eftersom bebyggelsen planeras i ett bullerstört läge så behö-
ver det säkerställas med planbestämmelser att byggnaderna 
placeras och utformas så att en ljudskyddad fasadsida klaras 
och ljudmiljön blir så bra som möjligt. Länsstyrelsen anser att 
det inte räcker att detta står som en upplysning.

som säkerställer att byggnaden blir ett lamellhus i vinkel som 
åstadkommer en ljudskyddad fasad. 

Det är viktigt att det går att åstadkomma relativt ljudskyd-
dade fasadsidor. ”Ljuddämpad sida” får inte ersättas med 
”tystare punkter” innanför inglasningar på balkonger. 

fasadsidor som ska åstadkommas. Eventuella inglasningar 
av balkonger behöver därför utformas så att resultatet är 
ljudskyddade fasader.

-

kontorsbyggnad.

 

av planområdet. Länsstyrelsen anser att det inför gransk-
ningen bör genomföras fördjupade undersökningar kring 
denna provpunkt. Detta för att kunna avgöra vilken omfatt-
ning föroreningarna har samt vilka risker de medför. Den 
fördjupade utredningen ska även ta ställning till eventuellt 

-
ligt underlag går att komma till slutsatsen att föroreningarna 
kan lämnas kvar.

Resultatet av utredningen behöver redovisas i planbeskriv-
ningen och det ska tydligt framgå hur föroreningssituationen 
ser ut och vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli 

-

åtgärderna. 

Om saneringsåtgärder ska genomföras efter att planen är 
antagen så ska det säkerställas genom en planbestämmelse.

Som upplysningar kan skrivas att det föreligger anmälnings-
plikt till miljönämnden vid schaktning i förorenad mark. 

-
föras i samråd med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

 
-

utredning eller en utförligare beskrivning bör tas fram då 

Åtgärdsvalsstudien Noden Borås. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Kommentar
Buller 
En uppdatering av bullerutredningen, Structor 2017-03-01 
har genomförts inför granskningsskedet gällande husens 

-
fördelning samt föreslagna bullerskärmars utformning och 
placeringar. Bullerutredningen visar att bullersituationen 
påverkas av den eventuella påbyggnaden av kontorshuset. 
Plankartan har uppdaterats med planbestämmelse om att 
byggnaderna ska placeras och utformas så att en ljudskyddad 
fasadsida klaras.  

 
Plankartan har uppdaterats med planbestämmelse om att 
marken ska saneras innan startbesked ges. 

 

S3 Tra#kverket 

att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

 
Enligt Länsstyrelsens policy skall en riskanalys utföras för 

eventuella synpunkter på lokalisering och utformning av 
byggnaden ska inhämtas och beaktas. 
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är 12 år gammal samt berör annat planområde med annan 

utifrån planområdet. 

Buller 

prognosen gärna görs för år 2040. 

några synpunkter på beräkningarna av bullernivåer eller 
förslag på åtgärder innan underlaget är riktigt redovisat. 

-

anges vilket basår som används, vilken kvot och den årliga 

Dessutom ska separata beräkningar för personbilar och last-

förtydligande. 

Bullerkarteringen visar att planområdet inte klarar riktvärden 

70 dB. Bullerutredningen visar att samtliga lägenheter med 
åtgärder uppfyller boverkets krav på buller. 

-
våerna för buller. 

komma att begära ersättning av kommunen för bullerskyd-
dande åtgärder i framtiden. 

 

Väg  

planområdet sker via Åsboholmsgatan som ansluter i väst via 

är väghållare för Riksväg 40 och 41. 

Riksväg 40 och 41 är utpekade som riksintresse i enlighet 
med § 3:8 Miljöbalken samt primär väg för farligt gods. 

-
motet. Hastighetsgränsen är 70 km/h. 

fordon per dygn, varav 2370 lastbilar på Riksväg 41, mellan 
-

hetsgränsen är 50 km/h. 

Riksväg 40 är viktig för långväga gods- och persontran-
sporter och har stor strategisk betydelse för utvecklingen i 
området. 

Riksväg 41 i norrgående riktning är utpekat som en del av 
funktionellt prioriterat vägnät. Vilket innebär att vägnätet är 
viktigast för nationell och regional tillgänglighet för person-
bilar, lastbilar och bussar. 

samt är den starkaste kopplingen från söder, väster och öster 
till Borås centrala delar. Åtgärdsvalsstudien för Noden Borås 

innebär att kapaciteten nyttjas hårt. Åtgärdsvalsstudien är i 
skrivandets stund inte helt färdig.

Järnväg  
Planområdet ligger inom framtida Götalandsbanas utsträck-
ning. Planerings- och utredningsarbete pågår.

Kommentar
 

Planbeskrivningen har kompletterats utifrån en översiktlig 
riskanalys av transporter med farligt gods på väg och järnväg 
i Borås Stad, Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods 

över 80 m och vägen ligger 4 m lägre än planområdet vilket 
är gynnsamt. Plankartan har uppdaterats med planbestäm-
melse om att bebyggelsen ska utformas med högt placerade 
ventilationsintag samt utrymningsvägar bort från Riksväg 40.

Buller 
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S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen ser positivt till en förtätning i närhet av 

Under förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas för att 
klara risker från väg, buller, radon och markföroreningar kan 
fortsatt planarbete tillstyrkas. 

Miljöförvaltningen saknar resurser att bedöma om luftutred-
ning krävs eller inte. En övergripande luftkartläggning av 
Borås skulle underlätta denna bedömning i framtiden. 

Kommentar
Planhandlingarna har uppdaterats gällande information och 
planbestämmelser om störningsskydd för risk, buller och 
markföroreningar. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Under rubrik ”Dagvatten” i Planbeskrivning, 1:a stycket 

2500m2 -
sin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
ska anläggas.”

”Dagvatten” kan strykas.

Under rubriken ”Ekonomiska frågor” tillförs: ”Lednings-

Kommentar
Planhandlingarna har uppdaterats.

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Nya elserviser behöver anslutas till dem två tillkommande 
byggnaderna. Beroende på effektbehov kan lång leveranstid 
förekomma. Vi vill att man lägger till att transformatorstatio-
ner får placeras i prickmark.

 
Borås Stadsnät har ledningar som ansluter till planområdet. 

 

Området ligger väldigt nära centrum med mycket bra gång- 
och cykelförbindelser vilket gör att många av de resor som en 
bostad genererar inte bör behöva vara med bil. Det är nära 

-

ett problem i närtid och att det inte är de enskilda pågående 

 » Åtgärdsvalsstudie för hela Borås med tidshorisonter år 

med i scenariot för år 2022. Studien väntas bli klar 
under första halvan av 2017. 

 »
mikrosimulering. Studien väntas bli klar under första 
halvan av 2017.

 » -
temet, fysiska och inom mobility management. Samråd 
planeras under första halvan av 2017.

med mikrosimulering och förslag till åtgärder anses inte en 

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att gällande parkeringsnorm ska 
vara utgångspunkten vid bedömning av parkeringsbehovet. 
Det remissförslag som hänvisas till är inte beslutat. 

Det är viktigt att tillgängligheten till Hästhovsparken 
säkerställs så att entrén till parken inte upplevs som entré till 
fastigheten. 

Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Detaljplanen utgår från nu gällande styrdokument för 
parkeringsregler daterade 2017-01-19.
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Byggnadernas höjd innebär att räddningstjänstens höjdfordon 
behöver användas. Det innebär att räddningstjänsten behöver 

som genomgående lägenheter behöver således räddnings-

Detaljplanen bör inte inskränka dessa möjligheter, då invän-
diga lösningar i byggnaderna är kostsamma och tar boyta i 
anspråk.

 » Om byggnaderna utformas så att räddningstjänsten ska 
utgöra alternativ utrymningsväg ska räddningstjänsten 
kunna nå samtliga lägenheter via räddningsvägar och 

Kommentar

På grund av att det lutar för mycket runt om på gatan 
kommer byggnaderna att utformas med TR-2 trapphus för att 
klara krav på utrymningsvägar. Tr2 är ett begrepp i Boverkets 
byggregler som talar om trapphusets förmåga att begränsa 
brand- och brandgasspridning.

S10 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

Parkeringsplatser som ska ordnas bör planeras så att in- och 

buskage eller träd som hindrar insyn och under mörker bör 
platserna vara väl upplysta. 

Kommentar

S11 Hyresgästföreningen
Med tanke på bullerproblemen i området är det viktigt med 
en bra lösning för att buller mot fasad och uteplatser skall 
vara godtagbart, i övrigt inget att erinra.

Kommentar

S12 Skanova 
Skanova har inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras.

Planbeskrivningen har uppdaterats och planbestämmelsen 
om prickmark har uppdaterats med att transformatorstation 
tillåts. 

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats och planbestämmelsen 
om prickmark har uppdaterats med att transformatorstation 
tillåts.

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen. Kulturnämnden 
ser positivt på den föreslagna detaljplanen, som innebär ett 
förslag som bedöms bli en tillgång för närområdet. 

Kulturnämnden ser positivt på förslaget till detaljplan. 
Bedömningen är att den nya bebyggelsen förtydligar gatu-
rummet och tillför kvaliteter till närområdet. Den har även 
potential att gynna upplevelsen av Hästhovsparken då den 

det dock önskvärt att undersöka hur den nya byggnaden mot 
Åsboholmsgatan bättre kan möta den betydligt lägre intil-

utformningen och/eller genom krav på planteringar.

Kommentar
Byggrätten för byggnaden närmast röda villan har justerats 
så att gränsen för byggrätten ligger fem meter längre ifrån 
villan än tidigare. En egenskapsbestämmelse har lagts till 
på prickmarken närmast röda villan om att balkong eller 
byggnadsdel inte får byggas ovan prickmark. 

S9 Räddningstjänsten 

gjord riskanalys. Om Borås övergripande riskanalys används 
framgår att bebyggelsen ligger precis utanför området där 
åtgärder krävs på grund av individrisken. Samhällsrisken 
behöver dock hanteras med kompletterande åtgärder.

Räddningstjänsten anser att lämpliga åtgärder för planerad 
bebyggelse är:

 » Möjlighet till utrymning bort från Riksväg 40 och

 » Högt placerade ventilationsintag. Då planerade bygg-

placeras tilluftsdon på taken.

Räddningstjänsten anser att avstängningsbar ventilation 
generellt inte är lämplig åtgärd i bostadshus.

Den planerade bebyggelsen kommer sannolikt innebära att 
räddningstjänsten förväntas utgöra alternativ utrymningsväg. 
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synpunkten om att området är olämpligt för kontor och 
bostäder så har kommunen bedömt att påverkan är accep-
tabel utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Planförslaget innebär en förtätning på redan 
ianspråktagen mark och inom centrum vilket går i linje med 
kommunens översiktsplan och Vision 2025. 

utgörs av idag, så består den till stor del av markparkering 
och gällande detaljplan medger att området får bebyggas med 
kontorsändamål där 50% av fastighetsarean får bebyggas med 

Planavdelningen

 

2. Synpunkter från övriga

S13  Boende, Backadalsgatan 6

som kommer att ske som följd av Detaljplan BN 2015-17 och 

ohållbar. Detta problem har inte utretts tillräckligt avseende 

miljöpåverkan.

ljusförhållandena väsentligt för omgivande bebyggelse.

nära motorvägen Riksväg 40 vilket medför buller, luftförore-
ningar och risker i samband med transporter av farligt gods. 
Planområdet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

Slutligen påpekas att den nuvarande öppna ytan försvinner 
utan att någon ersättning presenterats. 

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen 
skrinläggs.

Kommentar
Borås Stad anser inte att den som yttrat sig är sakägare 
i detaljplanen för Hästhoven eftersom Backadalsgatan 

förändringar i Bergsäter med tre nya detaljplaner, men 

förändringen.

Området ligger väldigt nära centrum med mycket bra gång- 
och cykelförbindelser vilket gör att många av de resor som en 
bostad genererar inte bör behöva vara med bil. Det är nära 

-

ett problem i närtid och att det inte är de enskilda pågående 
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 

-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 

ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 

skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 

Remiss: Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7-11, 
(Våglängdsgatan), Borås Stad 
BN 2016-670 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Hässleholmen, Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan), Borås Stad.  
2. påtala vikten av att vid tillbyggnad av bostäder beakta behovet av fler förskolor i det redan ansträngda området. 
3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0076 214 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö  

Ärende 11 
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Pernilla Bjerkesjö 2017-04-10               D nr 2017/FN0076 214  
Förvaltningschef 

 
 

         
                             
                           
  

Remiss: Hässleholmen, Hässlehus 7-11, 
(Våglängdsgatan), Borås Stad 
BN 2016-670 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen Hässleholmen, Hässlehus 7-11, 
(Våglängdsgatan), Borås Stad, BN 2016-670. 

2. påtala vikten av att vid tillbyggnad av bostäder beakta behovet av 
fler förskolor i det redan ansträngda området. 

3. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större blandning av 
verksamheter och funktioner inom området. Planen möjliggör även 
upprustning och tillbyggnader på befintliga hus såväl som miljöhus och 
cykelparkeringshus. 
 
Förskoleförvaltningen kan konstatera att planens område ligger inom ett 
ansträngt område ur ett förskoleperspektiv. Det är en större efterfrågan av 
förskoleplatser än vad vi i nuläget kan erbjuda. Prognosen som baseras på 
SCB:s statistik pekar på en fortsatt ökning. Det är därför av vikt att man ser 
över behovet än mer då planen även innebär tillbyggnad av bostäder. Det är 
osäkert om den planerade nya förskolan, Hässleholmen 3:1, 
Marklandsparken, kommer att räcka till. 
 
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan), Borås Stad. 
BN 2016-670. 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större 
blandning av verksamheter och funktioner inom området. 
Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större 
blandning av verksamheter och funktioner inom området. 
Planen medger också upprustning och tillbyggnader på 

-
ringshus. 

-
kompliment inom området. Ambitionen är att planområdet 
ska bli mer tillgängligt och få en större mångfald. Uppskatt-
ningsvis möjliggör planen en komplettering av ca 250 nya 
bostäder inom området.

Planområde

det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder och använd-
ningen är i dag begränsad till bostäder. I planområdet ingår 
även Hässle torg med handel och centrumverksamhet.

Gällande detaljplan

av området är reglerad av detaljplan P363 som vann laga kraft 
-

ändamål. Planen ger också möjlighet för två byggnader med 
handelsändamål och två byggnader för bilparkering vid 
Hässle torg. Övriga området får inte bebyggas. I det nord-

två byggnader för kontor och bostäder.

Kommunala beslut 

-
plan och ge positivt planbesked till AB Bostäder. I uppdraget 
ingick att studera hela den gällande planen därför att denna 

-
-

-

2. Sociala perspektiv

segregering att olika socioekonomiska befolkningsgrupper 
är uppdelade på olika stadsdelar och sällan interagerar med 

demokratin och samhörigheten.

Åtgärder mot segregering

att skapa en stad där funktioner och människor blandas i en 

-
våer.

arbetat med åtgärder såsom anläggande av trädgårdar vid 

del renoveringar har även ägt rum. Där utöver har sanering 
av Hässle torg med ny gestaltning och nya ytskikt utförts. 

Gällande detaljplan för området ger begränsade möjligheter 
till många planerade förbättringsåtgärder. Utemiljön består av 
prickmark som inte får bebyggas. Bortsett från Hässletorg får 
området i dag bara används för ändamålet bostäder. 

mellan området och övriga Borås. 

Otrygghet och åtgärder
-

trygghetsvandringar tillsammans med invånarna.

3. Bebyggelse
Bebyggelse, stadsbild och gestaltning
Hässleholmen är ett miljonprogramsområde som liksom 
andra sådana områden byggdes med stora volymer av 
likadana hus belägna utanför centrum. Planområdet utgörs 

våningar och tre trapphus. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11, Våglängdsgatan, Borås Stad, upprättad den 10 mars 2017
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En trädgård bredvid bottenvåningen ger mera liv, ägarskap och trygghet.

Permanent scen och ny kulturskola vid Hässle torg. Gestaltningsförslag från AB Bostäder 
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Åsvägen utgör en stor stängslad barriär och innesluter området mot nord och väst.
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I norr ligger Hässle torg med två byggnader. En byggnad i 
ett plan med en matbutik och en byggnad i två våningar med 

ett parkeringshus med två däck. Utemiljön består av stora 
gräsmattor med ett fåtal inslag av planteringar och träd samt 

Gestaltning
Områdets funktionalistiska byggstil är storskalig med ensidig 

-

över eller under på ett fåtal ställen. 

områdets uppbyggnad uppmanar invånarna till att använda 
bilen. Byggnadernas skala och likformighet gynnar inte 
människors vistelse och trivsel. 

Ny bebyggelse
För att lyfta området planerar AB Bostäder att bygga på en 

en permanent utomhusscen bredvid Hässle torg som ska 
inrymma Borås Folkhögskola och Kulturskolan i Borås. Ett 
gestaltningsförslag kan ses på sida 6. Utöver detta möjliggör 
planen också förtätning samt upprustning och tillbyggnader 

Historik och kulturmiljöer
Hässleholmen byggdes som en del av miljonprogrammet 

Hässleholmens sista utbyggnadsetapp och ritades av arkitek-
ten Göran Erro.

Bostäder och arbetsplatser

möjlighet till en generell förtätning av området. 

Offentlig och kommersiell service

Betong ytor med dansk sjösten.

Övervakning i ett försök på att göra området mera tryggt.

Hässle torg sett genom en barrikad av vägar, stängsel och parkeringsytor.
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Gångtra#k
Det tar ca en halv timme att gå till centrum. Lättare är det 

Biltra#k och bilparkering 
Planområdet har bra bilvägar ut och via Åsvägen har man lätt 

-
vägen. Området betjänas av två stora P-hus och av andra 
mindre markparkeringsplatser inom området. Parkeringsplat-
ser hyrs ut av AB Bostäder. Andelen bilar ligger dock mycket 
lågt under kommunens genomsnitt.

Bilars tillträde skapar otrygghet

ställen. Detta kan skapa otrygghet och även farliga situationer 

Tillgänglighet och funktionsnedsättning-
Planområdet är relativt plant med enskilda höjdskillnader. 

upprustning. Byggnaderna har inte hiss och är inte tillgäng-
lighetsanpassade. Planförlaget förbättrar för personer med 
funktionsnedsättning genom att möjliggöra för tillbyggnad av 
hiss utanpå husen. 

Riksintressen

planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-

ligger närmast planområdet och som i störst utsträckning 

behöva åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det 
aktuella detaljplaneförslaget.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Värme el, tele och #ber

Bodaskolan ligger inom en radie om 500 meter. Förskola 
-

om planområdet.

4. Gator och tra#k

goda förutsättningar för en hög andel som väljer buss eller 
cykel.

Kollektivtra#k
Planområdet betjänas av 3 busshållplatser där de två vikti-

hållplatserna betyder att hela planområdet har mindre än 

Cykeltra#k och cykelparkering
Avstånd som är mindre än 5 km är bra för cykelpendling om 

-
na men planen ger möjlighet för att bygga cykelparkerings-

planområdets gemensamma ytor. 

På sikt kan cykelpendlingen gynnas ytterligare genom att 

sträckor där cyklisterna delar köryta med bilarna (så kallade 
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Bilvägar inom området. Bilarna har tillträde överallt. 

Parkeringsytor. Bilvägar från området.
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Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 2 hårdgjord yta ska anläggas. 

nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Avfall

-
bok för avfallsutrymmen” samt ”Boverkets vägledningshand-

upprustning. 

6. Mark och natur
Grönområdesplan
Borås Grönområdesplan utgör ett underlag vid planering och 
byggande. I inventeringsdelen är Hässleholmsparken tillsam-
mans med multisportsanläggningen mellan Distansgatans 

ett klass 2 grönområde. Detta betyder att stadsdelparken är 
mycket viktig och är oersättlig på lokal nivå. Det gröna stråk 
inom planområdet som går från Hässle torg mot multisports-

att det är viktigt att människor ska kunna röra sig till Häss-

är en gräsmatta med två mindre lokalgator där både bilar och 
gående tar sig fram.

Grönområdesplanen har en inventeringsdel som fungerar 

motsats till Grönområdesplanen inte i kommunfullmäktiges 

framtida planering. 

Detaljplanen medger möjlighet för byggnationer i begränsad 
-

sättning att utveckla stråket och skapa bättre mötesplatser 

vid Hässle torg.  Planens genomgående syfte är att ge områ-

en bra och hållbar utveckling till fördel för Hässleholmens 
invånare där hänsyn tas till helheten. 

Natur och vegetation

naturområdet Kype.

Lek och rekreation

kommunala lekplatser nära planområdet.

Skyddad natur

inom detaljplaneområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Området är i dag bebyggd och några kända fornlämningar 

Geoteknik och radon
Enligt kommunens översiktliga kartering består området av 
morän. Enligt översiktlig inventering utgör marken normal-
riskområde vad avser radon. Ny bostadsbebyggelse skall 
genomföras radonskyddad enligt Boverkets regler. Området 
är redan bebyggt och ytterligare utredningar bedöms inte 
vara nödvändiga.

Lekplats och grönstruktur
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7. Vatten
Miljökvalitetsnormer

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-

buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet

status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 

bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 

ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

förkommer inom eller i närhet till planområdet. Detalj-
planeområdet ingår i Lillåns avvattningsområde som har 

detaljplanegränsen och planens genomförande bedöms inte 
ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.

Återvinningscentral.

Soptunnor under marken som mollockssystem i behov av upprustning.

Natur inom området. 

Sortering av skräp.
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8. Störningar på platsen
Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

-

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 

vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Buller och vibrationer
-

-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
m änniskors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder. 

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Hela området är kvartersmark med olika användningsbe-
stämmelser där de stora bokstäverna bestämmer använd-

marken inte får bebyggas och u (betyder att marken skall vara 

stråk som ska vara tillgängliga för underjordiska ledningar får 
hela planområdet bebyggas. 

Området BKHSDER
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter bostäder och 
bostadskomplement. Bokstaven K tillåter kontor. Bokstaven 

-
2

anläggningar såsom återvinningscentral och R står för 
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Inom användningsgränsen anges högsta byggnadsarea i 

får utgöras av hårdgjord yta. p  betecknar att byggnader skall 
placeras så att det är fri passage från norr till söder. 

Området CRSBE

ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I 

skola eller förskola. B står för Bostäder. E står för tekniska 
anläggningar och R står för besöksanläggningar.

de områden som är markerade e60.

 10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen verkar för att främja det strategiska målområdet 

vistas i området.

Översiktlig planering
-

nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen 

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

 »

ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

möjliggör planen att det kan byggas miljöhus inom området 
vilket möjliggör bättre återvinning. 

Detaljplanen styrker också miljömålet om offentliga mötes-
platser som styrker hälsosam och attraktiv livsmiljö genom 

Folkhögskola.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 

-

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen vunnit laga 
kraft.

Handläggning
-

nen handläggs med normalt planförfarande.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
 

 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Inga utredningar är gjorda för detaljplanen.

Medverkande tjänstepersoner
-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar och kommu-
nala bolag.

Plan- och bygglovavdelningen

 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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PLANKARTA

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2016-06-20

Upprättad 2016-06-20

Mätklass II

Grundkarta

Grundkartans beteckningar

N

0:00 / 0:000

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
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PLANBESTÄMMELSER

Hässlehus 7- 11

Detaljplan för Hässleholmen

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2016-670

2016-11-07

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2017-03-15

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Jacob Kastrup Haagensen

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

BKHSDER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största byggnadsarea i procent av byggrättsarea.e00

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas.

Utformning

Högsta antal våningar

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de placeras i takets plan

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder, kontor, detaljhandel med maximalt 80m2 butiksareal per butik,

skola, vård, tekniska anläggningar, besöksanläggningar

u Marken ska vara tillgäglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.

0:00 / 0:000

DEL.

SBN/

KF

SBN

SBN

Våglängdsgatan

CRSBE Centrum, besöksanläggningar, skola, bostäder, tekniska anläggningar

IV

Placering

p1 Byggnader ska placeras så det är fri passage från norr till söder.

Markens anordnande och vegetation

n1 Högst 30 % av byggrättsarean får utgöras av hårdgjord yta.

2017-03-23
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ILLUSTRATIONSKARTA

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2016-06-20

Upprättad 2016-06-20

Mätklass II

Grundkarta

Grundkartans beteckningar

N

0:00 / 0:000

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
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TECKENFÖRKLARING

Hässlehus 7- 11

Detaljplan för Hässleholmen

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2016-670

2016-11-07

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskninghandling

Upprättad 2017-03-15

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Jacob Kastrup Haagensen

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Plangräns

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

Kvartersmark

0:00 / 0:000

DEL.

SBN/

KF

SBN

SBN

Våglängdsgatan

Befintlig byggnad på 3 våningar som får bli 5 våningar

Exempel på ny byggnad får bli 5 våningar

Exempel på offentlig scen

Exempel på kolonilott

Exempel på träd och natur

Illustrationskartan är till för att underlätta förståelsen
av planförslagets innebörd. Den visar ett möjligt
exempel på hur området kan bebyggas enligt
bestämmelserna på plankartan. Den har ingen
rättsverkan.

2017-03-23

Byggnad med 2 våningar som får bli 5 våningar

Byggnad med 2 våningar som får bli 7 våningar

Byggnad med 1 våning som får bli 7 våningar

Exempel på ny byggnad som får bli 7 våningar
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

-
garen att införa nya funktioner i området och förhoppningen 
är att på så vis minska områdets segregering. Detaljplanen är 

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanen P363 och 

delar av planerna som omfattas av planområdet upphävs i 
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande 

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-

Genomförandetid

detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-

melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är 
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning
-

anläggningar som är nödvändiga för planens genomförande 

Avtal
De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar 
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar 
respektive ledningsägare för. 

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör 

att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

som ägs av AB Bostäder i Borås. 

Fastighetsbildning och servitut
Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att 
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom 
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av 
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till 
området kan även säkerställas genom ledningsrätt.

Ingen förändring i fastighetsindelningen anses nödvändig för 
detaljplanens genomförande.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, upprättad den 13:e mars 2017.



DETALJPLAN 19

Fastighetskonsekvenser

av servitut eller ledningsrätt för att säkerställa ledningsha-
vares rätt till att bibehålla allmänna underjordiska ledningar 
inom område markerat med u.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärr-
värme
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för 

kommunala ledningsnätet. Området är anslutet till fjärr-
värme.

El, tele och #ber

Ledningar

 » Borås Elnät

 »

 »

 »

ledningsägare innan planerad ny- eller ombyggnation. 

-

enligt detaljplanen får bebyggas. Dessa ledningar kan därför 

-

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

tillstånd samt utbyggnad av tekniska anläggningar inom 

Kostnader för eventuell omläggning av ledningar bör regle-

eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen 
är detta något som respektive ledningsägare ansvarar för och 
bekostar.

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

Hanna Rickdorff
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Sammanfattning

brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
-

lingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

-
den. Inga sakägare har yttrat sig.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 

yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen  innebär följande ändringar jämfört 

 » -
ringen om alla byggrätter används. 

 » Egenskapsgränserna är ändrade så en kil med mindre 

Utnyt-
tandegraden

 »
anpassad efter det gröna stråket centralt. Den samman-

densamma som i samrådshandlingarna.

 »
är undantagen vid Hässle torg.

Beslutsförslag

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka ut detaljplanen på granskning.

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
-

den i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för 

detaljplan. 

-
görelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver 
förtydligas vad gäller hur odlingen ska ske och i vilken regi. 

Förslaget behöver förtydligas vad gäller dagvattendamm 
och dagvattenhantering. Detta bör redovisas på illustrat-
ionskartan. 

Förslaget behöver kompletteras med hur många nya bostäder 
som kan tillkomma och hur det nya planförslaget påverkar 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

S1 Kommunstyrelsen  20

S2 Länsstyrelsen  21

S3 Tra%kverket  21

S4 Tekniska nämnden 22

S5 Miljö- och konsumentnämnden   22

S6 Borås Energi och Miljö  22

S7 Borås Elnät  22

S8 Lantmäterimyndigheten 22

S9 Kulturnämnden  23

S10 Fritids- och folkhälsonämnden  23

S11 Lokalförsörjningsnämnden  23

S12 Polismyndigheten 23

S13 Västtra%k 23

S14 Naturskyddsföreningen   23

S15 Skanova 23



DETALJPLAN 21

Kommentar
Odling gäller möjligheten för de boende i området att ha 

behöver inte preciseras med en egen användningsbestäm-
melse. 

planen ger möjlighet till ca 250 ny lägenheter i området. 
Planbeskrivningen kompletteras med detta.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 

av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

-

rörelser med anledning av en ökad andel verksamheter samt 

Planen anger att fördröjningsmagasin samt en damm skall 
anläggas men anger inga områden för dessa. Dagvattenutred-
ningen bör tas fram i granskningsskedet. Om källare planeras 
som kan innebära bortleding av grundvatten innebär detta 

bedöms inte innebär betydande påverkan på miljön och en 

Kommentar
Fördröjningsmagasin kommer inte att anläggas inom 

-
tennätet samt fördröjning inom området. 

inom eller i närhet till planområdet. Planområdet är en del 

därför att vatten från planområdet skall transporteras mellan 

-

centrumverksamheter mm inte innebär spridning av ämnen 

yttrande. 

S3 Tra#kverket 
Detaljplaner utan ett helt tydligt utbyggnadssyfte är svåra 

bättre underlag för att bedöma konsekvenserna av planen.  
Planbeskrivningen bör kompletteras med hur stor ökning av 

-
-

och Hultamotet.

-
nen tar höjd för att bebyggelsen kommer klara bullerför-

parkeringsplatser inom området men skulle uppskatta om det 
i så fall tydliggörs.

Kommentar
Illustrationskartan är uppdaterad så den visar möjlig 

innebär planförslaget möjlighet till ytterligare 250 lägenheter 
inom planområdet. 

-

redskapen till att omvandla och rusta upp Hässleholmen 
genom förtätning och en större blandning av funktioner och 

inte planer av fastighetsägaren att nyttja planens byggrätt 
fullt ut.   

I nuläget är Hässleholmen ett av de minst bilberoende 

eller cykel.

dagsläget inte ett kapacitetsproblem och är byggd till att klara 

staden studeras. 

Parallellt med framtagandet av denna detaljplan gör kommu-
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I utredningen ingår Hultamotet. Utredningen har bland 

Kommunens slutsats är dock att denna detaljplan tillsam-

ombyggnad av Hultamotet. Åtgärder för att öka kapaciteten 

Kommunens bedömning är att det är mycket positivt att 
-

-
siella och kommunala verksamheter inom gångavstånd.

förutsättningar att minska parkeringskravet enligt Borås 
stads parkeringsregler är mycket goda med dess närhet till 

gång- och cykelförbindelser.  

S4 Tekniska nämnden

därutöver följande kommentarer.

Övergripande cykelvägnätet är väl utbyggt med separerade 

-
-

-

minskad framkomlighet och längre restid.

Kommentar

ritats in. Planen regelerar inte Åsvägen eller det övriga 
cykelnätet i kommunen.  

S5 Miljö- och konsumentnämnden  

förutsatt att förvaltningens synpunker beaktas. Förvaltningen 

- Att det säkersälls i plankartan att rekreationsområden med 
klass 2 i Borås Grönområdesplan inte bebyggs

- Få veta hur parkeringsfrågan kommer att hanteras? Bero-
ende på vilka upplåtelsesformer det blir i genomförandet 
kommer parkeringsbehovet se väldigt olika ut.

Kommentar
Hur detaljplanen tar hänsyn till grönområdesplanen beskrivs 

Distansgatan och Hässleholmsparken öster om Distanspar-
ken och dessa viktiga grönområden kommer inte påverkas av 
av detaljplanen. 

och Bodaklint är också markerad som tillhörande invente-

inventeringsbilaga. Ambitionen är att detta gröna stråk ska 
bevaras med utvecklas. Idag fungerar detta område mindre 
bra som rekreationsområde. Det domineras av en bilväg med 

att tillåta viss förtätning skapas verktyg till nya och bättra 
sociala rum. Plankartan har kompletterats med en planbe-

S6 Borås Energi och Miljö 

om dagvatten. 

Kommentar

S7 Borås Elnät 

ska en översyn göras av elnätet då förutsättningarna för 
elanslutningen kan ändras. Elnät önskas att bli kontaktat i 

-
ningar kommer att ske. 

Kommentar
Noteras. 

S8 Lantmäterimyndigheten
-

mark utan formell rättighet till detta.
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Kommentar

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden ställer sig positivt till detaljplaneförslaget 
och att en utveckling av Hässleholmen och detaljplanen 
erbjuder möjligheter som kan vara ett led i att stärka området. 
Förhoppningen är att den nya detaljplanen skall utgöra en bra 
grund för att fastighetsägaren och boende i samverkan ska 

-

kräver särskild vaksamhet i bygglovskedet för att områdets 
och de boendes bästa ska värnas.  

Kommentar
Noteras. 

S10 Fritids- och folkhälsonämnden 

verksamheter och funktioner i området. Planen skapar bättre 
möjligheter för aktivitet och arbete i området.

till att platsen upplevs som mer trygg. Planen skapar bättre 
förutsättningar för aktivitet och arbete inom området. Att 
möjliggöra tillbyggnad av hiss förbättrar för personen med 
funktionsnedsättning. Området domineras av bilar trots 
att få har bil. Åsvägen är en barriär. Positivt att planen ger 

-

att man i utvecklande av området tar hänsyn till och bevarar 

Kommentar
Noteras.

S11 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den 
föreslagna detaljplanen. Positivt med förtätning och större 
blandning av verksamheter och funktioner. 

Kommentar
Noteras.

S12 Polismyndigheten
Polismyndigheten är positiv till detaljplanen med tanke på 
hög upplevd otrygghet i området och den segregation som 

planen hänsyn till. 

Planering av utemiljö och öppna platser bör planeras med 
-

ten upplevs mycket hög.

Kommentar
Noteras.

S13 Västtra#k

remissvaret.

Kommentar
Noteras.

S14 Naturskyddsföreningen  

blomsterrabatter krävs för att öka attraktionskraften. Fler 
bänkar och bord bör anläggas för hyresgästernas utomhus-
vistelse. Gångbanor bör i större utsträckning skiljas från 

Kommentar
Noteras. 

S15 Skanova

Kommentar
Noteras.

Plan- och bygglovavdelningen

plan- och bygglovchef  planarkitekt
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man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 

ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
-

tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 

ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 

-
-

skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 

-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 

upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 

ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 

slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 

-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
-

nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande

överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 

inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 

av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 

-

saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

planprocessen.

-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 
 
 

 
 
 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 

Remiss: Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i 
Gånghester  
Dnr BN 2016-1210 
Förslag till beslut: 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester med följande beaktanden; 
 

- en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till förskola behövs då befintlig väg kommer att 
användas i större utsträckning.   

- egenskapsgränsen för byggnation är mycket begränsad och önskemål framförs åter igen om att 
gränsdragningen ska vara något utökad så att byggnation av förskola blir mer flexibel inom 
användningsgränsen.  
 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0002 214 
Handläggare: Pernilla Bjerkesjö  

Ärende 12 



 TJÄNSTESKRIVELSE  1 (2) 
 

  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  2017-04-12                D nr 2017/FN0002 214 

 
 
         

                             
                           
  

Remiss: Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 
Ny förskola i Gånghester 
Dnr BN 2016-1210 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. tillstyrka detaljplanen för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i 
Gånghester med följande beaktanden; 
 
- en breddning av väg och ny trottoar från busshållsplats till 

förskola behövs då befintlig väg kommer att användas i större 
utsträckning.   

- egenskapsgränsen för byggnation är mycket begränsad och 
önskemål framförs åter igen om att gränsdragningen ska vara 
något utökad så att byggnation av förskola blir mer flexibel 
inom användningsgränsen.  
 

2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i 
Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4.28 för bostadsändamål.  
 
I samrådsredogörelsen för detaljplanen framkommer Förskolenämndens 
yttrande där man ställer sig positiv till byggnation av förskola inom 
plangränsen för detaljplanen Hulta 4:2. I samrådsredogörelsen framkommer 
även att Förskolenämnden anser att egenskapsgränsen för byggnation är 
mycket begränsad och önskemål finns om att gränsdragningen ska vara 
något utökad så att byggnation av förskola blir med flexibel inom 
användningsgränsen. Detta vill nämnden återigen påtala under 
granskningstiden och att man har med i beaktande.  
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Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  2017-04-12                D nr 2017/FN0002 214 

 
 
Förskoleförvaltningen påtalar även att en breddning av väg och ny trottoar 
från busshållsplats till förskola behövs då befintlig väg kommer att användas 
i större utsträckning.   
 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2 Ny förskola i Gånghester och 
samrådsredogörelse.  
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 



Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2.

Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.

BN 2016-1210Dp Granskning
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av Gånghester, 
cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt 
planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. 

Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens 
friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadma-
terial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis 
sedum. 

Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturan-
passad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan 
beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet. 
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1. Inledning

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 
för bostadsändamål.

Planområde
Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna 
utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsom-
råde. Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600 
kvadratmeter, varav omkring 10 500 kvadratmeter har fått 
användningen skola/förskola. Den mark som planläggs 
för skoländamål ägs av Borås Stad. Fastigheten Hulta 4:28 
planläggs för bostadsändamål och är privatägd. 

Fortsättningsvis kommer de båda planområdena att refereras 
som ”planområdet”.

Gällande detaljplan

planområdet till Byggnadsplan för Gånghester Stationssamhälle från 
år 1956 (P463). Genomförandetiden för denna plan har gått 
ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. 
Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked från 
Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan enligt Kommunstyrelsen beslut.

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny 
förskola enligt framtaget förslag. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör 
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester 
2016-08-25.  

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16. Beslut om 
granskning togs 2017-XX-XX av Samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Området präglas av småhusbebyggelse som vuxit fram över 
tid. I hela tätorten bor cirka 1 500 invånare. 

sedan tidigare inte är planlagd. Fastigheten föreslås att plan-
läggas i och med aktuellt planförslag. Tillkommade reglering 
görs i enlighet med omkringliggande bebyggelse. Fastigheten 
Hulta 4:28 får alltså en likande byggrätt som sina grannar. 

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag medger användningen skola och bostad. 
Planens syfte är bland annat att upprätta en förskola med 

Planbeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017. 
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sex avdelningar söder om Stenhuggargatan. Byggrätten 
begränsas till 1 400 kvadratmeter, vilket bedöms väl tilltaget 
för önskad verksamhet.

Byggnadernas totalhöjd regleras utifrån grundkartans 
nollplan. Det innebär att varken byggnaden i sig eller bygg-
nadselement såsom skorsten eller hisschakt får vara högre 
än angiven maxhöjd på plankartan. I praktiken kommer 
förskolan kunna uppföras i två till tre våningar, beroende på 
hur man utformar tak och suterrängvåning. 

För fastigheten Hulta 4:28 medges två våningar. Fastighetens 
tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som 

Gestaltning och utförande
Tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses 
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolan 
kommer att bilda övergången mellan tätortens västra delar 
och friluftsområdet Kransmossen. På grund av intrånget i 
grönområdet anses en reglering av byggnadernas utförande 
vara befogad. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås 
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som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare 
ses som en målbild för projektet.  

att tillkommande material för lek, lärande och rekreation ska 

för stötdämpning och att integrera klättermöjligheter i redan 

Bostäder
Aktuell plan föreslår att byggrätten för en villa som sedan 
tidigare inte varit planlagd säkerställs. I övrigt medges inga 
nya bostäder enligt planförslaget. 

Arbetsplatser
Inom planområdet medges skol/förskoleverksamhet, vilket 
innebär att nya arbetsplatser tillskapas i området.

Offentlig service
Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6). 

cirka 1,3 kilometer bort.

Kommersiell service 
Planområdet ligger 650 meter från en drivmedelstation och 
900 meter från livsmedelsaffär.

Tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader 
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels 
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. 
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads Program för 

-

sättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige. 

3. Gator och tra#k

Gatunät
Angöring till förskoletomten sker via Stenhuggargatan. 
Vägen används idag som skogsväg.

Väg 1700 förbinder Gånghester med Borås centrum i väst 
och Dalsjöfors i öst. Vägen är klassad som en sekundär 
länsväg och har en hastighetsbegränsning till 50 km/h 
vid korsningen Häljasjövägen/väg 1700. Efter Gånghester 
samhälle övergår hastighetsbegränsningen till 70 km/h in 

mot Borås centrum. Hastigheten på Häljasjövägen och andra 
gator inne i tätortsområdet är reglerade till 50 km/h, med 
rekommenderad hastighet till 30 km/h.

Gångtra#k
En motionsslinga passerar området men bedöms inte påver-
kas av planförslaget. I planens närområde är inte gång- och 
cykelvägar utbyggda, utan fotgängare och cyklister delar 

som problematiskt då vägarna är smala och hastigheten låg 
inom området. 

Cykeltra#k 

koppling till Borås centrum.

Kollektivtra#k
Närmaste busshållplats, Högalidsvägen, ligger vid korsningen 
Häljasjövägen/Gånghestervägen cirka 400 meter från plan-

Borås) varje timme.

Slänt

ca 1:2

Väg 1700
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Biltra#k 
Angöring ska ske från Häljasjövägen, via Stenhuggargatan. 
Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, vilket 

inom samhället och därför inte kommer att påverka väg 1700.

540 fordonsrörelser/vardagsdygn. Den större delen utgörs av 

och en på eftermiddagen.

Förskolans upptagningsområde antas vara Gånghester, 

av förskolan redan idag belastar delar av gatunätet. Dvs gör 
många redan idag exempelvis en arbetsresa med bil, men till 
följd av den nya förskolan får man ett hämta/lämna-ärende 
som innebär att andra delar av vägnätet belastas. Den 

del, närmast förskolan. Det fordon som både ska hämta och 
lämna ett barn kommer att passera denna del av gatan fyra 
gånger varje dag. 

Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god fram-
komlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och 

med denna förutsättning.

Bilparkering
Enligt kommunens nya parkeringsnorm, fastställd januari 

-

planförslag innebär det att cirka 30 nya parkeringsplatser 
behöver tillskapas för förskolan. 

Parkeringen ska ordnas inom kvartersmark. Detta gäller för 
både skol- och bostadsanvändningen. Gällande parkerings-
norm innehåller inte några parkeringstal för enbostadshus, då 
de i normalfallet har goda möjligheter att ordna parkering på 
den egna fastigheten.

Riksintressen
Kust-till-kustbanan löper cirka 80 meter söder om planom-
rådet och utgör ett riksintresse för kommunikation. Banan 
ligger på andra sidan av väg 1700 och bedöms inte påverkas 
negativt av planförslaget.

Den nya järnvägen för höghastighetståg ska sträcka sig 
mellan Stockholm och Göteborg via Linköping, Jönköping 
och Borås. Flera olika sträckningar studeras, vara en av drag-
ningarna går över planområdet. Alternativet som passerar 
området benämns som röd korridor och är i huvudsak ett 
tunnelalternativ. Planförslaget bedöms inte påverka framtida 
val av järnvägsdragning. 

Be ntlig #ärrvärmeledning

Väg

FG +207,0

FG +210,6 + 210

+ 205

Sektion i nord-sydlig riktning.

Be ntlig marknivå

Framtida marknivå Värdefull ek
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närområde. Exploatören blir därför ansvarig att fördröja 
dagvattnet (innan Gånghestervägen) genom erosionsskydd av 

Om fastigheterna får en hårdgjord yta större än 2500 
kvadratmeter ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjnings-
magasin med en effektiv volym av tre kubikmeter per 100 
kvadratmeter hårdgjord yta ska i så fall anläggas. 

Fastigheten beräknas bli cirka 1 ha. Med omgivande skog 
släpper området idag cirka 62 l/s från 1,7 ha. Den areal som 
kan byggas enligt planförslaget är cirka 0,34 ha, inkluderat 
lekytor, tak och hårdgjorda ytor som gångvägar, p-plats och 
infart. 

fastigheten, och från gång- och cykelväg förbi planområdet, i 
samband med exploatering.

Flödet är det som ska fördröjas då man inte beräknas 
kommer upp över 2500 m² i hårdgjorda ytor, inklusive tak. 
Fördröjningen med naturlig rening räcker med horisontellt 
dike i slänten som utloppen rinner ut i. Därefter fördröjs vatt-
net ytterligare genom skogen (50-70 meter) och via en brant 

därefter omkring 700 meter till en vägtrumma, belägen 

(2500 m²) med björk och alskog, vilken i sig fungerar som ett 
reningsverk av vägdikets vatten.

Lillån. För resonemang kring påverkan på Lillån, se under 
rubriken .  

Fjärrvärme
-

av utbyggnad av planförslaget. Ledningsläge säkerställs med 
u-område på plankartan. 

El, tele och #ber
-

ningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ” -

, samt Boverkets vägledningshandbok 
”  följas.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området för förskola kommer att anslutas till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Förskolans placering i höjd kräver pumpning av avloppet, då 
byggnaden färdiga golvhöjd sannolikt kommer att ligga på en 

tillgängligheten med föreslagen höjdsättning och blir bättre 
anpassad till naturen. Dessa skäl väger tyngre gentemot sköt-
seln av pumpanläggningen. Lokalförsörjningsförvaltningen 
ansvarar för framtida skötsel av pumpar. 

och avlopp.

Dagvatten
En mindre dagvattenutredning har genomförts av Borås 
Energi och Miljö AB (BEM). En mindre utredning anses 
godtagbar då dagvattnet från planområdet inte bedöms 
påverka BEM:s verksamhetsområde, utan påverkan förväntas 

-
gen och järnvägsområdet.
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5. Mark

Natur och vegetation
Den nordöstra delen av planområdet utgörs av en redan 

kalhygge som omgärdas av skog i söder, väster och i norr. I 
och med utbyggnad av förskola påverkas den granridå som 

att behöva fällas till förmån för förskolans byggrätt. I övrigt 
bedöms påverkan på omkringliggande skog bli marginell i 
och med planförslaget.

Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde, 
ett för Borås värdefullt grönområde, vilket gör att detaljpla-
nen reglerar fasadmaterial och takbeläggning för förskolan. 
Detta för att byggnaden ska samspela med omkringliggande 
naturmiljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. 
Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder om Stenhug-
gargatan, vilket är det område där höga naturvärden inte 
återfunnits. 

Terrängen lutar från Stenhuggargatan och ner mot väg 1700 
i söder. Inom planområdet är höjdskillnaden som mest åtta 
meter. För att ta upp delar av höjdskillnaden regleras fram-
tida bebyggelse till suterräng- eller etageutformning. Utöver 
detta kommer troligtvis marken att fyllas upp och släntas 
mot söder. Släntning ska ske inom kvartersmark.  

Lek och rekreation
Skogshuggargatan används för att nå Kransmossens frilufts-
område. Planförslaget förändrar inte gatans funktion och 
möjligheterna att ta sig till och från friluftsområdet påverkas 
inte. Därför har inte heller vägen inkluderats i planarbetet.

Förskolans placering ger goda möjligheter för barnen 

naturundervisning. Närmaste lekplats i omgivningen är 
Bäverstigens kvarterslekplats, omkring 550 meter nordost om 
planområdet. 

Skyddad natur

Stads mest värdefulla grönområden. Området för förskola 
har klass 1 enligt kommunens Grönområdesplan, det vill säga 
högsta värde. Planområdet bedöms inte ha några enskilt 
höga naturvärdesobjekt, utan har ett helhetsvärde som 
sammanhållen grönstruktur. Kommunstyrelsen har angett i 
uppdragsbeskrivningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att i enlighet med Grönområdesplanen ska kompensations-
åtgärder genomföras för att kunna ianspråkta marken för 
förskolan. 

I detta fall har kommunen gjort bedömningen att 
kompensation ska ske för de intrång som görs i frilufts- och 
rekreationsområdet Kransmossen. Kompensationsåtgärderna 
föreslås bestå av värdehöjande insatser i skogspartiet norr 

röja platsen från sly och nyplantera växter, träd och buskar, 
samt placera ut picknickbord och lekredskap av naturlig 
karaktär, såsom stubbar och stockar, vill kommunen skapa 
ett picknickområde i anslutning till den välanvända prome-
nadslingan.  

Området norr om Stenhuggargatan är en gammal, igenväxt 
kulturhistorisk torpmiljö vars värden lyfts fram och görs 
tillgängliga i och med åtgärderna, samtidigt som en allmän 
mötesplats skapas.

Naturmiljön norr om Stenhuggargatan har inte blivit 
planterad med gran som övrig mark i närområdet. Det är en 
kulturmiljö där man i skogsskötseln idag gynnar löv och tar 
hänsyn till kulturlämningar. Området bidrar till variation 
i området som helhet medan miljön där förskolan byggs är 

av i närområdet. Därför skiljer sig miljön på ett positivt sätt 

som om de röjs fram ger bra förutsättningar för en ökad 
biologisk mångfald, såsom solbelysta stenmurar, stenhögar/
odlingsrösen och husgrund, bryn etc. Trädskiktet innehåller 

från tiden innan det blev så pass igenvuxet är inte känt, 

restaureringsåtgärderna som föreslås. Delar av området är 
blött och utvecklas nu till en lövsumpskogsmiljö. Biotopen 
lövsumpskog är ett viktigt inslag i skogsmiljön och bidrar till 
livsutrymme för insekter, groddjur och fågelliv. Ett sådant 
område gynnas oftast bäst av att få utvecklas fritt och den 
blötare delen har därför hållits utanför området som föresla-
gits för kompensationsåtgärderna.

Innan kompensationsåtgärderna genomförs i praktiken 
behöver området studeras närmre och snitslas upp av natur-
vårdskunnig så att träd och buskar som bidrar till naturvärde 
inte röjs bort. Eventuellt kan också rester av växter från 

Fornlämningar och kulturminnen

Denna påverkas inte av planförslaget. 
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Geoteknik och Radon
-

nisk utredning, daterad 2016-12-22. Utredningen visar att 
stabiliteten för föreslagen byggnad är tillförlitlig och bedöms 
kunna utföras enligt förslag och utan förstärkningsåtgärder.

Jordlagren inom området utgörs under mulljorden av morän 
med begränsad tjocklek. Små sättningar kan ske i samband 
med att byggnaden uppförs.

För den tilltänkta byggnaden bedöms grundläggning kunna 
utföras med platta på mark. Grundläggning föreslås på 
fast lagrad morän eller på sprängstensbotten. Innan grund-
läggning ska det säkerställas att allt organiskt material är 
avlägsnat. Vegetationen i området bidrar till att minska risken 
för erosion och ska därför bibehållas där ingen uppfyllning 
planeras.

Totalstabiliteten för sektion 3 (sektion i nord-sydlig riktning 
vid parkeringsplatserna) visar att beräknad säkerhetsfaktor 
mot stabilitetsbrott inte klarar erforderliga krav. Framförallt 
då planerad uppfyllning är mäktig, upp mot 8 meter. Den 
geotekniska bedömnigen är därför att föreslagen släntlut-
ning ändras från 1:1,5 till 1:2. Granskningshandlingarna 
har justerat i enlighet med utredningens rekommendation 
gällande slätlutning, vilket innebär att planområdet till viss 
del har utökas åt väg 1700. Detta för att slätning ska kunna 
ske inom kvartersmark.  

De uppmätta strålningsnivåerna i samband med markun-
dersökningen innebär att området klassas som normalra-
donmark. Byggnader på normalradonmark skall utföras 
radonskyddade och krav ställs vid bygglovsgivning. 

Förorenad mark

skulle vara förorenad. 

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
år 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten

status och kemisk status. Miljökvalietsnormen för ytvatten är 
god eller hög ekologisk status och god kemisk status.

Detaljplanen är belägen inom avrinningsområde för 
vattenförekomsten ”Bäck via Gånghester in till centrala 
Borås”. Vattenförekomsten har statusklassningen ”måttlig” 
ekologisk status och uppnår ”ej god”  kemisk status. Vatten-
förekomstens ekologiska status baseras i huvudsak på hydro-
morfologiska förändringar, främst vandringshinder, medan 
försurning och nivåer av näringsämnen har god status. Den 
kemiska statusen baseras främst på extrapoleringar som visar 
att halterna av främst tungmetaller överskrider gränsvärdena. 

Bäcken är belägen utanför detaljplaneområdet. Detaljplanen 
är inte heller belägen inom vattenförekomstens omedelbara 
strandszon. Vattendragets hydromorfologi eller träd utmed 
vattnet bör därför inte påverkas av detaljplanens genomför-
ande. Den dagvattenrening som föreslås ske lokalt och 
genom att vatten fördröjs och passerar vegetationsytor före 
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utlopp i bäcken. Åtgärderna bedöms vara tillräckliga för att 
de föroreningar som eventuellt uppkommer från verksamhe-

ska ha vegetationsbeklädnad, vilket i praktiken innebär att 
andelen yta som möjliggör naturlig rening ökar. 

Föroreningar från verksamheten bedöms främst härröra 
från avvattning av parkeringsytor. Parkeringar förses med 
oljeavskiljare enligt Borås Stads riktlinjer. Krav på oljeav-
skiljare ställs i samband med att bygglovsgivning. Mängden 
föroreningar som når vattenförekomsten bedöms således 
vara mycket ringa. 

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
föreslagen planåtgärd.

7. Sociala perspektiv
Gånghetser är i stort behov av nya förskolelokaler. Genom-

och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I planområdets 

barn som i och med detta får nära till en förskola. 

Identitet
Bebyggelsen kring aktuellt planområde har en tydlig småska-
lig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska förändras 
väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är det därför 
viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och uttryck. 
Detta regleras genom bestämmelser på plankartan. 

8. Störningar på platsen

Risk
Området ligger 80 meter från kust till kustbanan, vilken är 
en primär transportled för farligt gods. Bedömningen har 
gjorts att framtida verksamhet inte kommer att påverkas 
betydande av riskerna förknippade med transport av farligt 

som råder, samt att byggrätten regleras till planområdets 
södra del. Det innebär att barnens utevistelse främst lokalise-
ras norr om byggnaden. Byggnaden kan därför fungera som 
en skyddsvall mot väg och järnväg.

Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom 
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utred-
ningar bedöms inte som nödvändiga.

Räddningstjänstens bedömning

järnvägen inte kommer påverka planområdet negativt med 
 

Vatten för sprinklersystem kan inte tillgodoses och annan 
släckmetod måste användas internt i förskolan. Frågan 

bygglovet.

Brandpost anläggs i samband med utbyggnad av förskolever-
kasamheten. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.  

riskbilden efter att Borås översiktliga riskanalys tagits fram. 
Förskolan behöver förses med avstängningsbar ventilation, 
vilket anges som information på plankartan. 

Buller
Boverket rekommenderar att riktlinjer för bostäder efterföljs 
även vid planering av skolor och förskolor, då det i dagsläget  

då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det 
enligt Boverket önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå. Detta gäller också maxni-
våerna för väg 1700. 

Enligt den översiktliga bullerkarteringen överstigs dock 
de rekommenderade maxnivåer på 70 dBA för Kust till 
kust-banan. Planen har en förhållandevis hård reglerad 

att byggnation kommer att ske i suterräng. För att logistiskt 
kunna lösa varutransporter till förskolan planeras den typen 
av funktioner att förläggas i söder. För att barnen ska få 
en skyddad lekmiljö planeras därför utemiljön till norr om 
förskolebyggnaden. Byggnaden kommer således att agera 
bullerskydd.

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller 
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som 
tillåts i detaljplanen.
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9. Planbestämmelser 

Allmänna platser 
Planen reglerar ingen allmän plats. Stenhuggaregatan är med 
andra ord inte med i planförslaget.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen bostad (B) och skola 
(S). 

Användningen bostad berör enbart fastigheten Hulta 4:28. 
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en mindre villa 
samt ett par komplementbyggnader, men är inte planlagd. 
Tillkommande byggrätt säkerställs genom aktuell detaljplan. 
I planen angiven byggrätt och våningsantal för bostadsända-

omkringliggande bebyggelse.  

-
ningen skolan får en byggrätt på 1 400 kvadratmeter. Under 
användningen skola rymms också förskola. Byggrätten 
bedöms vara tillräckligt för en förskola med sex avdelningar 
samt tillhörande komplementbyggnader. 

Högsta tillåtna totalhöjd för förskolan är + 219 meter över 
grundkartans nollplan, vilket motsvarar två till tre våningar 
beroende på takutformning och uppförande av suterrängvå-
ning. Att planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att 
oavsett om marknivån förändras kommer bebyggelsens inte 
tillåtas bli högre än i detta fall + 219 meter över grundkartans 
nollplan. Detta säkerställs vid bygglovsgivning. 

Genom att planen möjliggör en suterräng/etagevåning 
bedöms inte byggnaden upplevas som dominant i området, 
utan ska anpassas till platsens sluttande terräng enligt 
bestämmelse på plankartan.

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för 
allmänna underjordiska ledningar. Här får inte byggnader 
uppföras, med undantag för mindre tekniska anläggningar 
såsom transformatorstationer eller dylikt. Mark där byggna-
der inte får uppföras är markerat med prickar.

Område som enligt plankartan är markerat med kryss får 
endast bebyggas med komplementbyggnader, såsom soprum, 
förråd samt mindre tekniska anläggningar såsom pump- eller 
transformatorstationer.

Som nämnts tidigare reglerar genom planbestämmelse att 
tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses 
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, anta-
gen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till 
att nå målområdet ” ”.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de 
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen 
är: 

 » ” ”, Aktuellt planför-

innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den redan 
utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnytt-
jande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet; 

 » ” ”, då planförslaget innebär en förtät-

bland annat minskat transportbehov och ger på så vis 
klimatvinster.

Lokala miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfull-
mäktige december 2012. Här har kommunen valt att arbeta 
med fyra prioriterade områden. För varje prioriterat område 

etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. Planförslaget 
ger främst förutsättningar för följande mål och etappmål:

 » ”Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang”, 
då förskolans placering ger goda möjlighet till naturun-
dervisning i förskolans närområde.

 » ”Borås planerar för ett hållbart samhälle”, eftersom en 
utbyggnad enligt planförslaget innebär förtätning. 

Grönområdesplan
Planområdet ligger i direkt anslutning till Kransmossens 
friluftsområde med klass 1, vilket är högsta värdet enligt 
kommunens grönområdesplan. Friluftsområdet har höga 
natur- och rekreationsvärden.

Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av mark 
.
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11. Konsekvenser

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet 
tillåts användningarna skola och bostäder. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs.

12. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse,

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift
Planavgift tas ut vid bygglov, dock ej för användningen skola 
(S).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

-
den. Kontaktperson från Borås Stad är Kristina Axelsson 
och Erika Lundén.

Planavdelningen
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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. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 
för bostadsändamål.

2. Organisatoriska frågor
Området för aktuellt planförslag är i dagsläget inte planlagt 
sedan tidigare.

Tidsplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande 
tidplan är aktuell:

 » Samråd  4:e kvartalet 2016
 » Granskning 2:a kvartalet 2017
 » Antagande  2:a kvartalet 2017
 » Laga kraft  3:e kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas. 

Huvudmannaskap
Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte 
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner. 

Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanens kvartersmark. För 
Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, innefattar det 
utbyggnad av en ny förskola, med tillhörande anläggningar, 
parkering, samt iordningställandet av en in- och utfart till 
området.

Den släntning som krävs för byggnationen av förskolan 
kommer att ske inom kvartersmark på förskolefastigheten. 
Exploatören bekostar och ansvarar för återplantering av slän-
ten i samråd med Borås Stad, Park- och Skogsavdelningen. 

I enlighet med Grönområdesplanen ska kompensations-
åtgärder genomföras för ianspråktagande av mark inom 
friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden. 
Kompensationsåtgärderna föreslås bestå av värdehöjande 
åtgärder för friluftsliv och rekreation. I närhet till planom-
rådet, inom naturmarken, skapas en allmän mötesplats med 
t.ex. picknickbord och naturlek. Kompensationsåtgärderna 
ska bekostas av exploatören som en del av förskoleprojektet 
och bedöms enligt föreslagna åtgärder uppgå till ca 100 000 
kr. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband 
med förskolans färdigställande. Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen, som också har ansvar för Kransmossens friluftsom-
råde, ansvarar och bekostar framtida drift och underhåll av 
platsen för kompensationsåtgärderna.

Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska 
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens 
genomförande ansvarar exploatörerna för.  

 Avtal
En överenskommelse om markbyte mellan kommunen och 
den privata fastighetsägaren avses att ingås innan detaljplanen 
antas. 

rätt till utfart och att använda Stenhuggargatan.

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017. 
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Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och kommunen avseende förskolans 
fastighet.  

 3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar tre fastigheter; del av Hulta 4:2 som 

och Hulta 4:28 som ägs av privat fastighetsägare.

Fastighetsbildning, servitut och               
gemensamhetsanläggning
Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda 
lämplig förskolefastighet. I samband med detta regleras en del 

En fastighetsbildningsåtgärd kommer också att genomföras 
om överenskommelse om markbyte träffas mellan Hulta 4:28 
och Hulta 4:2. 

Den blivande förskolefastigheten behöver ansöka om 
medlemskap i vägföreningen och Gånghester ga:2. Denna 
förvaltas av Gånghesters vägförening.

förtydligas så att det även i framtiden fyller sin funktion.

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-

säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser
När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter 
ha genomgått förändringar genom fastighetsbildningsåtgärd 
eller kan komma att belastas av servitut, alternativt gemen-
samhetsanläggning:

Hulta 4:2

 » Kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen Gång-
hester GA:2.

 » En fastighet för förskolans ändamål kommer att 
avstyckas från Hulta 4:2.

 » Ny byggrätt för skola (S) tillskapas.

 » Kommer att belastas av ett utfartsservitut till förmån 
för den blivande fastigheten.

Hulta 4:28

 » Servitut för in- och utfarter samt användning av 
Stenhuggargatan ses över och förtydligas.

 » Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.Fastigheten kan 
komma att ändra storlek och form, för att bättre anpas-

om markbyte med kommunen.

 » Avstår mark till den blivande förskolefastigheten.

4. Tekniska frågor

Vatten och avlopp, dagvatten samt      
fjärrvärme
Planområdet kan ansluta till det allmänna vatten- och 

Stenhuggargatan. Den planerade exploateringen kräver 
pumpning av avlopp på grund av förskolans höjdsättning. 
Pumpkostnad och framtida drift blir exploatörens ansvar. 

Planområdet kan försörjas av fjärrvärme då anslutningsmöj-

Exploatören blir därför ansvarig att fördröja dagvattnet 
innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av utloppen. 

El, tele och #ber

i Stenhuggargatan.

5. Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas 
av exploatörerna. Eventuella utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska 
exploatörerna ansvara för och bekosta.
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Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens 
genomförande och byggnationen av förskolan bekostas av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Exempel på åtgärder som 
kommunen anser nödvändiga är avstyckningen från Hulta 
4:2. 

Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom 
exploatörernas kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en 
fastighets marknadsvärde.

Avgift för förskolefastighetens medlemskap i Gånghester 
GA:2 bekostas av exploatören. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Kostnader för kompensationsåtgärder bekostas av exploatö-
ren. 

Plankostnader
Planavgift ska tas ut för fastigheten Hulta 4:28 i samband 
med lovgivning enligt de administrativa bestämmelserna på 
plankartan. Planavgiften för 4:28 betalas av fastighetsägaren. 

Stadskansliet      

Mark och exploatering

mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 2010:900 5:11 (SFS 2014:900) avseende 
planförslag upprättat den 5 december 2016 har ägt rum under 
tiden 21 december 2016 – den 21 februari 2017. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på biblioteket i 
aktuell stadsdel samt på kommunens hemsida.

19 remissinstanser, 2 sakägare samt boende utmed 
Brahusvägen har skickat in yttranden under samrådstiden. 
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats, 
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande. 
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är 
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på 
möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. 
Lokalförsörjningsnämnden kunde, efter positivt besked från 
Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan enligt Kommunstyrelsen beslut.

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-03-22 att meddela 
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny 
förskola enligt framtaget förslag. 

Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhälls-
byggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör 
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200 
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester 
2016-08-25.  

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16. Beslut om 
granskning togs 2017-XX-XX av Samhällsbyggnadsnämnden. 

1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Förskolan får en lämplig lokalisering i Gånghester.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden ett antagande 
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.
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Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt 
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellan-
kommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Buller
Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer vid bostäder, 50 dBA 
ekvivalent nivå resp. 70 dBA maxnivå, kan vara vägledande 

rättspraxis som säger att de ekvivalenta nivåerna inte bör 
överstiga 55 dBA. Länsstyrelsen skulle vilja ta dela av den 
bullerutredning som gjorts för att kunna bedöma om utemil-
jöer med tillräcklig god ljudkvalitet kan ordnas vid förskolan. 
I planbeskrivnigne anges inget om beräknade maxnivåer. 
Om det behövs kan byggnadens placering behöva regleras 
alternativt placering av bullerskydd för att klara godtagbar 
ljudmiljö. 

Naturmiljö
Det är bra att kompensationsåtgärder för i anspråkstagande 

Vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka till 
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Berörd 
vattenförekomst är Lillån som i VISS benämns som ”Bäck 
via Gånghester in till centrala Borås”. Enligt den senaste 
statusklassningen har vattenförekomsten bedömts ha måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Fastställd 
miljökvalitetsnorm är att god ekologisk och kemisk status ska 
uppnås senast 2021. I VISS framgår av statusklassningen att 
djur och växter saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen. 
Det är därför av vikt att träd och växtlighet längs vattendra-
get bevaras.

Kommunen bör beskriva hur planerade åtgärder påverkar 
möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten tex med stöd 
av en dagvattenutredning.

Dagvatten
I planbeskrivningen anges att markanvändningen endast 
innebär en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. 

genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det släpps ut 
i recipient. Det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram 
till granskningsskedet för att klargör behovet av fördröj-

ning av dagvatten samt behovet av rening. Mark avsedd 
för dagvattenhantering bör även reserveras och förses med 
bestämmelse på plankartan.

Om underjordiska källare planeras som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär detta en vattenverk-
samhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras 
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det 
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
Borås stad har tagit fram en översiktlig bullerkartering för 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer från både väg 1700 samt 
för Kust till kust-banan söder om planområdet. Karteringen 
visar att de ekvivalenta bullervärdena ligger under Boverkats 
riktlinjer för utemiljöer vid bostäder. Detta gäller också för 
maxnivåer för väg 1700. Enligt den översiktliga bullerkarte-
ringen överstigs dock de rekommenderade maxnivåer på 70 
dBA för Kust till kust-banan. Planen har en förhållandevis 

praktiken innebär att byggnation kommer att ske i suterräng. 
För att logistiskt kunna lösa varutransporter till förskolan 
planeras den typen av funktioner att förläggas i söder. För att 
barnen ska få en skyddad lekmiljö planeras därför utemiljön 
till norr om förskolebyggnaden. Byggnaden kommer således 
att agera bullerskydd. 

Kommunen anser därmed att bullerfrågan är tillräckligt 
beaktad och gör bedömningen att ytterligare utredningar 
gällande buller inte är nödvändigt för aktuellt planförslag. 
Ytterligare reglering med planbestämmelser bedöms inte vara 
nödvändigt. 

Planbeskrivningen har kompletteras med illustration och 
resonemang kring maxnivåer. 

Planförslagets påverkan på MKN för vatten beskrivs i 
numera planbeskrivningen.

Borås Energi och Miljö har tagit fram en mindre dagvatten-
utredning. Planbeskrivningen har kompletterats med ett 
resonemang från denna gällande behovet av fördröjning och 
rening. Kommunen bedömer varken att ytterligare utred-
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ningar är nödvändiga eller att mark avsedd för dagvatten-
hantering behöver reserveras och förses med bestämmelse på 
plankartan.

S3 Tra#kverket 
Plankartans skala är oklar. Avstånd mellan planområde, 

-
tem eller de mått som anges i planbeskrivningen.

Järnväg
Järnvägen saknas i plankartans förteckning. Under rubriken 

Buller
Bullerkarteringen i planförslaget visar att bullernivån inom 
planrådet varierar; från 45-59dB. Där förskolan och dess 
lekplats är tänkt att placeras visar bullerkarteringen den 
ekvivalenta ljudnivån till 45-54 dB.

Liksom omnämnt i planbeskrivningen bör en förskola ha 
samma riktvärden som en bostad. Enligt förordningen 

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslut-
ning till byggnaden.

planförslagets bullerproblematik. Om bullernivåer överskri-

av kommunen för bullerskyddande åtgärder i framtiden.

Kommentar

För resonemang gällande buller, se kommentar till Läns-
styrelsen. 

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

Kommentar
Noterat. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget då området 

Intrång grönområde
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat den 
hänsyn som krävs och att kompensationsåtgärder behöver 
genomföras då högt klassad natur, enligt Grönområdespla-
nen, tas i anspråk. 

Miljöförvaltningens synpunkter att enbart ta i anspråk mark 
söder om Stenhuggargatan, för att undvika exploatering av 
högre naturvärden, har beaktats i planarbetet. Önskemål om 
att reglera utformning och terränganpassa framtida byggna-
tion för att minska påverkan på friluftsområdet som helhet 
negativt har också beaktats. 

Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås också i 
planhandlingarna vara naturanpassad även om detta inte är 
möjligt att reglera i detaljplanen. Några inspirationsbilder 
inkluderas i planhandlingarna. Att naturanpassa utemiljöer 
och lekutrustning är ett arbete som Borås Stad också behöver 

kompetenser, för att hitta lösningar som både är tillgänglig-
hets och miljöanpassade. Erfarenheter från denna förskola 

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis tillstyrks fortsatt planarbete och en 
beskrivning av kompensationsåtgärder inför granskning. 

Kommentar
Noterat. Granskningshandlingarna har kompletterats med 
resonemang gällande kompensationsåtgärder. 

S6 Borås Elnät 
Troligtvis behövs en transformatorstation inom planområde 
för att klara av elförsörjningen till förskolan. 

Pågående utbyggnation av stadsnätet i Gånghester möjliggör 
anslutning av planområdet till Borås Stadsnät.

I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Noterat. I granskningsförslaget tillåts även byggnation av 
mindre tekniska anläggningar på kryssmark. Exempelvis kan 
således transformatorstationer placeras fritt inom förskolans 
fastighet. 

S7 Lantmäterimyndigheten
Under ”Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsan-
läggning” bör det stå att den blivande fastigheten kommer 
att anslutas till angränsande gemensamhetsanläggning, 
Gånghester ga:2 som förvaltas av Gånghesters vägförening, 
vid bildandet av fastigheten.
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Under ”Fastighetskonsekvenser” bör det även framgå att 
Hulta 4:2 kommer att belastas av ett utfartsservitut till 
förmån för den blivande fastigheten. 

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra. 

Kommentar
Genomförandebeskrivningen har justeras i enlighet med 
yttrande. 

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen då 
planbestämmelserna innebär att nybyggnationen anpassas till 
den känsliga omgivningen.

Kommentar
Noterat.

S9 Räddningstjänsten 
Detaljplanen reglerar att byggnaden ska utföras med träfasad 
och vegetation på taket, eller med andra ord – en brännbar 

brandpost anläggs i närheten av förskolan, samt att möjlighe-

över (BEM). Detta är viktigt på grund av räddningstjänstens 
insatstid i Gånghester och byggnadens materialval som 

 » En brandpost behöver anläggas i närheten av förskolan, 
inom 75 meter från byggnadens entré.

-
den efter att Borås översiktliga riskanalys tagits fram (samt de 
synpunkter Länsstyrelsen lyfte fram i detta arbete). Bedöm-
ningen är att förskolan behöver förses med avstängningsbar 
ventilation.

 » Förskolan ska förses med avstängningsbar ventilation.

Kommentar
Brandpost anläggs i samband med utbyggnad av förskolever-
kasamheten. Frågan bevakas vid bygglovsgivning.  

Information införs på plankartan som anger att förskolan ska 
förses med avstängningsbar ventilation.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen är positiv till att det byggs en ny förskola 
i området. Att förskolans område ligger i anslutning till 
Kransmossens friluftsområde möjliggör för verksamheten 
använda sig av naturen.

Genom att planen både reglerar utformning och terrängan-
passning av byggnationen bedöms den inte påverka frilufts-
området Kransmossen negativt. Det gäller även för den 
motionsslinga som passerar området. Även upplevelsen av 
trygghet i området kan påverkas positivt efter exploateringen.

Förvaltningen vill att man undersöker möjligheten att kunna 
använda förskolans parkering på kvällar och helger då inte 
förskolan har verksamhet, för att öka tillgängligheten till 
friluftsområdet för bilburna österifrån.

Kommentar
Förskolans parkering kommer att kunna nyttjas då verksam-
heten inte är öppen enligt Lokalförsörjningsförvaltningen. 

S11 Förskolenämnden 
Förskolenämnden ställer sig positiv till byggnation av 
förskola inom plangränsen för detaljplanen av Hulta 4:2. 
Dock anser Förskolenämnden att egenskapsgränsen för 
byggnation är mycket begränsad och vill att gränsdragningen 
ska vara något utökad så att byggnation av förskola blir mer 

Kommentar
I enlighet med Lokalförsörjningsförvaltningen önskemål 
höjs regleringen av nockhöjd med en meter. Efter dialog 
mellan planavdelningen och Lokalförsörjningsförvaltningen 
bedöms planerad bebyggelse i övrigt stämma överrens med 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den före-
slagna detaljplanen. 

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

Även förslag till parkering har tagits hänsyn till i förslag 
på detaljplan. Dock är det viktigt att parkeringsplatserna 
är tillräckliga för avlämning och hämtning för att undvika 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Kommentar
Synpunkter angående utformning av allmänna platser 
vidarebefordras till bygglovenheten, Tekniska Förvaltningen 
och till Lokalförsörjningsförvaltningen som ansvarar för 
genomförandet. 

All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket 
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att 
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

S14 HSO i Borås 
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som 
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noterat.

S15 Naturskyddsföreningen
Planen att bygga en förskola intill Kransmossens friluftsom-
råde är helt i linje med Naturskyddsförening i Borås riktlinjer. 
Naturområdet kan utnyttjas för att höja förskolebarnens 
insikter i och förståelse för vår levande omgivning. Dessutom 
kan barn beredas tillfälle till lek i naturlig miljö.

Parkeringsplatser bör förläggas så att barn, föräldrar och 
bilar inte behöver trängas på den smala Stenhuggargatan. 
Dagvattenavrinningen bör utformas så att översvämning av 
gång-och cykelleden längs väg 1700 ej uppstår.

Kommentar
All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket 
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att 
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt aktuellt planförlag används endas ett par meter av 
Stenhuggargatan för infart till förskolan. Planförslagets 

S16 Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av 

invända mot planförslaget.

Skanovas har anläggningar utmed Stenhuggargatan. 

Kommentar
Noterat.

S17 Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har 
några anläggningar i området. 

Kommentar
Noterat.

S18 Gånghesters Vägförening 
Styrelsen för Gånghesters Vägförening har vid ordinarie 
styrelsemöte 2017-02-18 diskuterat utskickad detaljplan.

Gånghesters Vägförening är positiva till de satsningar som 
Borås Stad nu gör i vårt samhälle, omfattande såväl renove-
ring och utbyggnad av skolan, som ny förskola.

Som väghållare fokuserar vi på de delar i detaljplanen som rör 
våra vägar och gator. 

Detaljplanen bör rättas avseende den felaktiga uppgiften, 
att hastighetsgräns på Häljasjövägen och andra gator inom 
tätorten är 30 km/h. Korrekt information är att gällande 
hastighetsgräns är 50 km/h, med rekommenderad hastighet 
30 km/h (sk Max 30, blå skyltar).

Det är vår uppfattning att med nya förskola och renovering 
och kapacitetsutbyggnad av Gånghestersskolan, kommer 

sätt påverkas. Detta behöver tydliggöras i detaljplanen, 
alternativt i kommande arbete. Gånghesters Vägförening har 
sedan beslut på årsmötet 2015-03-21 en ansökan inlämnad 
till Borås Stad, Tekniska Förvaltningen, gällande ”skarp 30”. 

slutligen behandlats. Vi anser att det nu blir än mer rimligt 
att tillstyrka vår ansökan om ”skarp 30”.

Detaljplanen beskrivning fokuserar i allt väsentligt på väg 
1700, vilket vi anser vara av underordnad betydelse, då 
bedömningen är att nya förskolan i allt väsentligt kommer 
”försörja Gånghester”. Vi saknar en bedömning om 

Med ovanstående synpunkter ser vi fram emot en fortsatt god 
och konstruktiv dialog kring påverkan av och säkerheten på 
våra gator.

Kommentar
Uppgifter gällande hastighetsbegränsningar har justerats. 

Synpunkt gällande ansökan vidarebefordras till Tekniska 
förvaltningen. 

fordonsrörelser/vardagsdygn. Genomförda kapacitetsanalyser 
visar att det är god framkomlighet i de närliggande kors-
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En analys har även gjorts för en framtida situation, år 2040, 

att framkomligheten är god även med denna förutsättning. 

S19 Gånghesters Ortsråd

yttrande. För att underlätta läsningen har kommunen valt att 
varva frågorna med svaren. Se yttrande nedan:

Gånghesters Ortsråd har ingen erinran emot att Borås Stad 
åtgärdar behovet av en ny förskola i Gånghester. Vi har ej 
heller i sak någon erinran om vald plats för denna förskola.

Det är däremot några frågor angående den detaljplan och de 
följder därav som har tagits fram inför programsamråd och 
plansamråd.

Sidan 1 av 20 Inbjudan: ”planområdet utgör entre´ till 
Kransmossens Frilufsområde, ett för Borås värdefullt 
grönområde”. ”Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder 

höga naturvärden”.

 »
nämnda planområde? 

Kommentar
Detaljplanen har varit föremål för plansamråd och har 
inte föranletts av ett programsamråd. Program inklusive 
programsamråd genomförs främst för stora planer med 
många komplexa frågeställningar. Aktuell plan har inte 
ansetts vara av sådan svårighetsgrad. 

platser, bland annat via Stenhuggargatan. Platsen kring 
planområdet ses därför som en av Kransmossens entréer.

Gånghesters Ortsråd
Enligt tidigare byggnadsplan och detaljplan så tillhör Hulta 
4:2 och Hulta 4:28 Borås Stad och den tidigare kommun-
gränsen (härads och socken) mellan Borås och Toarp går där. 
Borås Stad köpte in del av Hulta 4:2 för endast några år sedan 
och det är endast en del i Kransmossens 10 km spår som 
angör planområdet.

 » -
gargatan?

Oexploaterad mark består på båda sidor av gammal granskog 
och det är endast en torpargrund från ett gammalt torp med 

bevuxen gårdsplan som kan utgöra eventuellt höga naturvär-
den norr om Stenhuggargatan (sid 8 Fornlämning). Torpet 
Stenbacken kan läsas om i ”Från skrevet till 9:an”.

Kommentar
Området norr om Stenhuggargatan är en kulturmiljö där 
skogsskötseln idag gynnar lövträdsbeståndet och tar hänsyn 
till kulturlämningar. Platsen norr om vägen bidrar till varia-
tion i området som helhet, då övrigt bestånd i friluftsområdet 
är barrskogsdominerat. 

Gånghesters Ortsråd
Sidan 2 av 20 sammanfattning: ”ska förskolebyggnaden ha 
trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, 
exempelvis sedum”.

 » Varför skall Samhällsbyggnadsnämnden i detaljstyra 
utseendet på byggnaden?

tak och om byggnaden skall smälta in i området bör de 
faktiska användarna av fastigheten (förskolenämnden) och 
aktiva byggnadsarkitekter ha ansvar för att fastigheten 
smälter in i området (samtliga bildförslag på sidan 5 bör 
exkluderas från planbeskrivningen).

Kommentar
Att framtida förskola ska smälta in i området syftar inte 

Friluftsområdet ses som en viktig kvalité, inte minst för 
Gånghesterborna, varför en del av detaljplanen syfte har varit 
att möjliggöra en förskola som anpassas till den miljö som 

byggnations utformning har därför ansetts relevanta. De 

gestaltningsintentioner som funnits med i framtagandet av 
planhandlingarna. 

Gånghesters Ortsråd
-

lig detaljplan”. ”gränsar..... till byggnadsplan för Gånghester 
Stationssamhälle från 1956 (P463)”. ”9 av tio invånare i 
Gånghester bor i småhus”.”Stadsdel Öster beslutade 2016-
03-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är 
positiv till en ny förskola enligt framtagen plan”.

 » Om ett område saknar detaljplan, hur kan det då vara 
skyddat, ha höga naturvärden, värdefullt grönområde 
och ha restriktioner inlagda i Borås Stads områdesplan?
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Kommentar
Ett område med höga naturvärden behöver inte skyddas med 
en detaljplan, utan kan skyddas genom lag som biotopskydd, 
Natura 2000 eller via andra planer, såsom exempelvis en 
grönområdesplan eller översiktsplan. 

Gånghesters Ortsråd
Då detta område har varit i privat ägo sedan tidigare och 
Borås Stad inte haft någon plan för Gånghester och dess 
närområde så ser vi det som förvånande att det plötsligt är så 
angeläget att skydda granskog och en gammal skogsväg. Den 

Gånghester är daterad 1964. 

 » Har ni använt rätt utgångsmaterial? 

Kommentar
Kransmossens friluftsområde som stäcker sig fram till 
västra Gånghester och är utpekat som ett naturområde med 
högsta värde (klass 1) enligt kommunens Grönområdesplan. 
Gällande detaljplan för Gångester, som gränsar till aktuellt 

olika detaljplaner för Gånghester, med varierande årtal för 
laga kraft.

Gånghesters Ortsråd
Om Stadsdel Öster beslutade 2016-03-22 och Kommunsty-
relsen gav uppdraget 6 veckor tidigare 2016-02-08, vem eller 
vilka tog fram förslaget? 2016-06-14 påbörjades en ny plan 
och 2016-08-25 påbörjades en ny detaljplan. Samrådsbeslut 
togs 2016-12-16. På 10 månader gick detta från Kommunsty-
relse beslut till färdigt delegationsbeslut. 

 » Varför var detta plötsligt så tidsansträngt? Varför är det 
inte samkört med den nya översiktsplanen över Borås 
Stad som offentliggjordes 27/1-2017?

Kommentar
Arbetet med att hitta lämplig lokalisering av förskolor sker 
löpande. Lokaliseringsarbetet utförs av lokalförsörjnings-
förvaltningen, i samarbete med Stadskansliet. Förslag på 
lokalisering för aktuell förskola var således framtaget inför 
KS sammanträde 2016-02-08.

Stadsdelsnämnden Öster har i sitt underlag till Borås Stads 
Lokalresursplan lyft behovet av en ny förskola om sex avdel-
ningar i Gånghester. Förskolan kommer att täcka behovet 
som uppstått på grund av ökad efterfrågan i området samt 
för att till viss del avlasta Dalsjöfors, Aplared och Målsryd. 
Kommunen ser således ett behov av ytterligare förskoleplat-
ser, varför planläggning har påbörjats. Tio månaders arbete 
för framtagande av samrådshandlingar är inte ovanligt kort 
tid.   

förskoleplatser i Gånghester i närtid. Ett inväntande av 
översiktsplanen skulle innebära en uppskattad fördröjning på 
ett par år. Det är heller inte brukligt att detaljplaner avvakter 
en översiktsplan. Oavsett om lokalisering först pekats av 
översiktsplanen eller inte behöver marken för förskola 
detaljplaneläggas.

Gånghesters Ortsråd

sekundär länsväg.......50km/h”.”gator inom tätortsområdet 
är 30km/h”.”Situationen bedöms inte som problematisk då 
vägarna är smala och hastigheten låg”. ”längst Gånghestervä-

 » Var har ni fått fram denna felaktiga information ifrån?

Väg 1700 är en tidigare 90 väg som numera är reducerad till 
70km/h. Tätortsområdet är 50 väg med rekommenderad 30/
km/h (blå skylt). Vägföreningen arbetar för att erhålla strikt 
30 gräns. Då vägarna är smala och hastigheten inte så låg så 
kan situationen bli problematisk. Detta speciellt vid morgon 
och eftermiddag då lämning och hämtning sker av stressade 
föräldrar i bil. Huvudsakliga tillfarten från väg 1700 till 
Gånghester sker vid centrum där vägen har blivit anpassad 

vänstersväng för avfart från Borås, sedan Högalidsbacken 

till kommer inte ha någon som helst betydelse vid denna 
planering då den ligger nedanför/utanför planområdet och 
inte några elever, lärare eller föräldrar kan dra någon nytta av 
denna vid eventuell förskoleverksamhet.

Kommentar
Uppgifter gällande hastighetsbegränsningar har justerats. 

bedömningen att vägnätet, inklusive dess korsningar, klara 

Som nämnts ovan har vägarna inom Gånghester en hastig-
hetsreglering satt till 50 km/h. Kommunen förutsätter att de 
regleringar som gjorts efterföljs. 

Borås centrum. Denna möjliggör exempelvis att pendla 
till och från jobbet med cykel, oavsett om man bor i Borås 
centrum eller Gånghester.

Gånghesters Ortsråd

kommer att ske inom samhället och därför inte kommer att 
påverka väg 1700”.
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 » Väg 1700 kommer inte påverkas mer än att ökad 
vänstersväng vid Häljasjövägen kommer ske, men hur 

Då förskolan beräknas främst försörja Gånghester och ni 
planerar en ny förskola i utkanten av det ”runda” samhället 
(se på karta över Gånghester) så kommer detta påverka 

samhället där ca 100+ barn skall lämnas och hämtas varje 
dag, troligvis med bil.

Kommentar

-

koncentrerad till morgonen och eftermiddagen. 

västra del, närmast förskolan. Det fordon som både ska 
hämta och lämna ett barn kommer att passera denna del av 
gatan fyra gånger varje dag. 

Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god fram-
komlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och 

med denna förutsättning. För vidare svar, se under rubriken 

Gånghesters Ortsråd
Vilka barn beräknas använda denna förskola då Gånghester 
idag har någon överbelastning av småbarn sedan ett 
generationsskifte har skett i samhället, men ingen planering 
av nybyggnation har skett de senaste 20 åren. När denna 
förskola står klar så är dagens småbarn stora nog för grund-
skolan.

 » Har det skett något samarbete mellan Lokalförsör-
ningsämnd – Samhällsbyggnadsnämnd – Förskole-
nämnd – Grundskolenämnd och ansvariga politiker 
och tjänstemän inom Borås Stad, med den nya orga-
nisationen sedan 1/1-2017, när denna detaljplan tagits 
fram?

Kommentar
Stadsdelsnämnden Öster har i sitt underlag till Borås Stads 
Lokalresursplan lyft behovet av en ny förskola om sex avdel-
ningar i Gånghester. Förskolan kommer att täcka behovet 
som uppstått på grund av ökad efterfrågan i området samt 
för att till viss del avlasta Dalsjöfors, Aplared och Målsryd.

Samrådshandlingarna har tagits fram under 2016. Den nya 
organisationen tillkom 1 januari 2017. Under samrådet har 
samtliga politiker och tjänstemän haft möjlighet att lämna 
synpunker, via deras nämnder, på planförslaget.  

Gånghesters Ortsråd

ligger över området.....högst osannolikt att de skulle kunna 

Götalandsbanan och en eventuell förbifart mellan Svens-

riksväg 27 har länge legat som en blöt handske över framtida 
planer för Gånghester. 

 » Kan vi Gånghestersbor äntligen sluta oroa oss över 
dessa ingrepp i vårt närområde?

Kommentar
Götalandsbanans röda utredningskorridor går över planom-
rådet. Denna dragning är till stor del ett tunnelalternativ, 
vilket innebär att planområdet inte bedöms påverkas av en 
eventuell utbyggnad av ovan nämnd dragning. Statusen för 
en eventuell förbifart mellan Svensgärde och Hagadalen, 

inte av planförslaget. 

Gånghesters Ortsråd
Sidan 7 av 20 Teknisk försörjning. ” ...anslutas till kommu-
nala ledningar för vatten och avlopp”.

 » Har Tekniska nämnden och Tekniska förvaltningen 
varit med i denna process att ta fram denna detaljplan?

är alla saker som diskuteras i Gånghester då alla ledningar 
i området är från 60 talet och underdimensionerade redan 
i dagens situation. Natur och vegetation i närområdet för 
Gånghester ägs idag av Borås Stad och handhas av Tekniska 
förvaltningen. Dessa är fullt sysselsatta med att röja och 
gallra i den övermogna skogen som är mycket svåråtkomlig 
för människor då den är mycket kuperad och stenig.

Att kalla skogarna runt Gånghester för ”Borås Stads mest 
värdefulla grönområde... grönområdesplan klass 1” (sid 8 
skyddad natur) är något överdrivet i dagens situation. I den 
nyutkomna Översiktsplan för Borås – Samrådshandling 
(Gröna och blå strukturer, Mark och vattenanvändning, 

mot Borås centrum med i planerna. Detta är det område som 
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ligger ute för remiss så bör det inte vara helt omöjligt att ta 
del av Tekniska förvaltningens information, Gånghesterbor-
nas vilja, Borås Stads framtida behov och Parkförvaltningens 
åsikter.

Kommentar

och Miljö ingår i arbetsgruppen för rubricerad plan. Tekniska 
nämnden är remissinstans i samrådet och i granskningen. 
Även representanter från stadskansliets strategiska avdelning 
ingår i arbetsgruppen, vilket är den avdelning som även tagit 
fram samrådshandlingar för ny översiktsplan. Kransmossens 
friluftsområde väster om Gånghester är utpekad i ÖP:s 
samrådshandling som ett av Borås stad viktigaste natur- och 
rekreationsområden. Enligt handlingen är området en viktig 
del i bevarandet av den sammanhängande gröna strukturen 
runt staden, och möjliggör ett stadsnära friluftsliv.

Kransmossen friluftsområde är utpekat som ett av Borås 
Stads mest värdefulla grönområden i kommunens Grönområ-
desplan. Området för förskola har klass 1 enligt dokumentet, 
det vill säga högsta värde.

Gånghesters Ortsråd

kan inte tillgodoses”.

 » Varför?

Kommentar

inte kan tillgodose gällande sprinklerkrav, utan förskolan 
förses med ett intern system. Punkten ska ses som en upplys-
ning i planen och kraven ställs i bygglovet. 

Gånghesters Ortsråd
Sidan 12 av 20 Miljömål: ”God bebyggd miljö – då planför-

 » Förtätning av Gånghester?

På denna sida hänvisas till visioner och framtida planering 

Översiktsplan för Borås som presenterades 2017-01-27. Borås 
Stad äger redan i stort sätt all mark runt Gånghester (Häljasjö 

55+ boende, fritidsgård, äldreboende och nybyggnation. 

”dungen” att ta till.

Kommentar
Planförslaget utgår ifrån gällande översiktsplan. Den hand-
ling som presenterades 2017-01-27 är enbart ett samrådsför-

slag och är inte antagen av Kommunfullmäktige. Punkten 
”förtätning av Gånghester” syftar till att den framtida 

ligger i villabebyggelsens direkta närhet. Kommunstyrelsen 
har, via Lokalförsörjningsnämnden, gett Samhällsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att pröva markens lämplighet för 
föreliggande planområde.   

Gånghesters Ortsråd
Sidan 13 av 20 Planavgift: ”Planavgift tas ut vid bygglov”. 

 » Vad betyder detta?

Skall den privata fastighetsägaren av Hulta 4:28 betala 
avgifter för en extern konsult?

Kommentar
Borås stad har ramavtal för planarkitektstjänster med 

avgift för planarbetet. Planavgift ska tas ut för fastigheten 
Hulta 4:28 i samband med lovgivning i enlighet med Borås 
Stads bygglovstaxa.

Gånghesters Ortsråd
Sidan 15, 16, 17 av 20 Genomförandebeskrivning: ”Tidsplan”.
”Genomförandetid”.”Huvudmannaskap”.”Avtal”. ”Servitut”.

 » Kan detaljplan erhålla laga kraft till 30 Juni 2017?

Kommentar
Planen beräknas gå upp för antagande innan sommaren 2017. 
Tidplanen förutsätter dock att inga allvarliga synpunkter 
inkommer i det fortsätta arbetet med detaljplanen.

Gånghesters Ortsråd
 » Vad är det som gör att ni begränsar genomförandetiden 

till 5 år (varför inte 15)?

Kommentar
Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken planen 
är tänkt att genomföras.

Gånghesters Ortsråd
 » Vem är huvudman då Borås Stad inte är det? Vem bär 

ansvaret?

Kommentar
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats och har därför 
ingen huvudman. Likt övriga Gånghester så kommer gatan 
att skötas av Gånghester Vägförening. Den blivande förskole-
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fastigheten behöver ansöka om medlemskap i vägföreningen 
och anslutas i Gånghester ga:2. Gemensamhetsanläggningen 
förvaltas av Gånghesters vägförening.

Gånghesters Ortsråd
 » Har ni personligen meddelat/tagit kontakt med den 

privata fastighetsägaren av Hulta 4:28?

Kommentar
Ja, både representanter från planavdelningen och mark- och 
exploateringsavdelningen har varit i kontakt med fastighetsä-
garen.

Gånghesters Ortsråd
 » Servitut för att använda Stenhuggargatan – Är det inte 

bättre att ni tar kontakt med Gånghesters Vägförening 
innan detta beslutats och inkluderar de ca 100 m av 
Stenhuggargatan som berörs in i Gånghesters Vägför-
enings vägnät?

Kommentar
Planförslaget syftar inte till att göra några åtgärder som 
inkluderar Stenhuggargatan. Därför har vägsträckan lämnats 
utanför planområdet. Förskoleverksamheten kommer att 
behöva ansöka om medlemskap i vägföreningen för del av 
Stenhuggargatan. För vidare information, se genomförande-
beskrivning.      

Gånghesters Ortsråd
 » Har fastighetsbildning och de kostnader detta medför 

utförligt diskuterats med den privata fastighetsägaren 
av Hulta 4:28?

Kommentar
Ja, både fastighetsbildning och de kostnader detta medför har 
diskuteras med fastighetsägaren.

Gånghesters Ortsråd
Gånhesters Ortsråd har inga invändningar mot att det 
planeras att byggas en ny förskola i Gånghester. Vi har heller 
ingenting emot den utvalda platsen, Del av Hulta 4:2 och 

Däremot är vi fundersamma över detaljstyrningen över 
planeringen och de omständigheterna som utgör planens 
huvudargument. Därav de 11 frågorna med följdfrågor och 
kommentarer ovan.

Vi anser att den nya detaljplanen skall reduceras till en Över-
siktsplan över området och att Kommunstyrelsen beslutar 
att en ny förskola skall byggas på denna plats samt att en 
diskussion om hur Hulta 4:28 kan erhålla full dokumentation 
inkluderas.

I och med detta så bör Samhällsbyggnadsnämnden ha utfört 
sitt uppdrag om en ny plan i enlighet med Lokalförsörjnings-
nämndens förslag 2016-06-14. Därmed är det ursprungliga 
uppdraget från Kommunstyrelsen 2016-02-08 utfört och alla 
nämnder, förvaltningar, tjänstemän och politiker har utfört 
det uppdrag som givits dem.

I och med att Stadsdel Öster med de övriga stadsdelarna är 
nedlagda från och med 2016-12-31 och Borås Stad har en 
helt ny organisation från 2017-01-01 så bör detaljfrågorna 
om behov, utförande, teknik, framtida verksamhet, park och 
miljö, arkitektur med mera skötas av den nya organisationen 
och dess nämnder och förvaltningar tillsammans. Vi tror att 

Gånghester Ortsråd deltar gärna i den processen.

Gånghesters Ortsråd är förvånade över den nivå och den tid 
på vilken denna detaljplan är utförd.

Om Borås Stad är villiga att diskutera en framtid som 
är gynnsam för alla inblandade parter, både Borås Stad, 
nuvarande och framtida Gånghesterbor, unga och gamla, 
frilufsmänniskor, miljö, fritid, idrott, förtätning, etc. så är 
Gånghesters Ortsråd intresserade av att tillsammans bidra i 
den utvecklande processen.

Kommentar
Samhällbyggnadsnämnden gav 2016-08-25 Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
för avsikt att fullfölja detta uppdrag. Nytillkomna nämnder 
har samma möjlighet att ta del och yttra sig kring framtaget 
planförslag som nämnder i tidigare organisation.  

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att ortrådet 
inte har lämnat några synpunkter som regleras i plan och 
anser därmed att yttrandet har besvarats ovan. Kommunen 
uppmanar ortrådet att återkomma till kommunen alternativt 
kommunens plankonsult vid ytterligare frågor på planförla-
get.  

2. Yttranden från sakägare

S20  Häljasjövägen 3
Vi har lite funderingar kring placeringen ni valt. Känns som 

väg (väg 1700). Och med så kraftig lutning i slänten känns 
inte som optimal utemiljö.

oerhörd ökning för oss som bor på samma väg som infarten 
till förskolan.
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Ett förslag/önskan som vi grannar pratat om och som hade 
varit det mest optimala är att bygga en parallellväg mellan väg 

utfart till väg 1700. Då har man även möjlighet att bygga 
bort den branta backe som redan idag är hårt belastad av 

Häljasjövägen.

Detta hade gjort att ingen av oss boende blir drabbad av 

5-10 meter lägre i nivå än Häljasjövägen.

Ett annat alternativ är att stänga av vid korsningen Hälja-
sjövägen/ Kapellvägen för att vi boende skall slippa all 

våra villor då detta kommer bli en alternativ väg för många.

man lämnar/hämtar samt för personalen då det endast ska 

det några vetenskapliga forskningar som säkerställer att inte 
den påverkar barnen?

Kommentar
Lokaliseringsarbetet för aktuellt planförslag har utförs av 
lokalförsörjningsförvaltningen i samarbete med Stadskansliet. 
Genom detaljplanearbetet gör kommunen en prövning av 
markens lämplighet för användningen förskola. Väg 1700 
bedöms inte ligga så nära framtida förskola så att denna 
skulle utgöra någon risk för barnens hälsa och säkerhet. 
Delar av utemiljön kommer att tillgänglighetsanpassas och 
marknivåerna kommer därmed att planas ut.    

fordonsrörelser/vardagsdygn. Den större delen utgörs av 

eftermiddagen. 

del, närmast förskolan. Det fordon som både ska hämta 
och lämna barn kommer att passera denna del av gatan fyra 
gånger varje dag. 

Genomförda kapacitetsanalyser visar att det är god fram-
komlighet i de närliggande korsningarna, både inklusive och 

med denna förutsättning. För vidare svar, se under rubriken 

Byggnation av en parallell väg mellan väg 1700 och Häljas-
jövägen ses inte som aktuellt, inte heller att stänga av vid 
korsningen Häljasjövägen/ Kapellvägen.

Borås stad har tagit fram en ny parkeringsnorm, fastställd i 

-

Det ska dock poängetas att all parkering ska lösas inom 
kvartersmark, det vill säga på förskolans tomt. Vilket innebär 
att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att hämtning 
och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

Kommunen har konsulterat strålskyddsmyndigheten gällande 
skyddsavstånd från mobilmasten. Planområdet har avgränsats 
i förhållande till detta avstånd och närheten till masten 
bedöms därmed inte påverka barnen. 

S21 Häljasjövägen 20
Vi vill börja med att säga att vi tycker att det är oerhört 
positivt att det skall byggas en ny förskola i Gånghester och 
att det är trevligt att ni satsar på våra små.

Med detta sagt är vi självklart inte emot en ny förskola men 
vi ställer oss dock frågande till den placering ni valt och som 
boende på den gata som ligger närmst i anslutning till den 
tänka placeringen av förskolan har vi följande åsikter och 
tankar som vi anser att ni bör ta i beaktande.

Spontant tänker vi att placeringen är på tok för nära väg 1700 

olycka skulle kunna inträffa om barnen är ute och leker eller 
på äventyr utanför gården.

ökning upp mot tusen procent för oss som bor på samma väg 

barnen hämtas och lämnas med bil kommer detta innebära ca 
600 nya fordon/dag då de två gånger morgon och två gånger 
kväll kommer att köra denna väg, samt all personal. Till det 

matleveranser, sophämtning osv.

Ett förslag/önskan som vi grannar pratat om och som hade 
varit det mest optimala är att bygga en parallellväg mellan väg 

utfart till väg 1700. Då har man även möjlighet att bygga 
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bort den branta backe som redan idag är hårt belastad av 

Häljasjövägen.

Detta hade gjort att ingen av oss boende blir drabbad av 

5-10 meter lägre i nivå än Häljasjövägen.

Ett annat alternativ är att stänga av vid korsningen Hälja-
sjövägen/ Kapellvägen för att vi boende skall slippa all 

våra villor då detta kommer bli en alternativ väg för många.

bilar stå, vart skall alla föräldrar parkera under hämtning/

idag redan ger dålig sikt och med bilar parkerade därtill är 
det bara en tidsfråga innan det sker en olycka.

inget ni nämner i ert brev. Hur kan denna påverka barnen? 
Finns det risker med att denna ligger så pass nära?

Med tanke på dessa risker så tänker man spontant att det 

Kommentar
För svar, se kommnetar till boende på Häljasjövägen 3. 

3. Synpunkter från övriga

S22  Samtliga boende utmed Brahusvägen
Brahusvägen är inte anpassad till ytterligare belastande 

mammor och pappor har ofta bråttom och skapar farliga 

Vad blir kvar till fotgängare ( elever från västra delen av 
Gånghester) med tanke på snövallar vintertid. Skolvägen på 
andra sidan Gånghesterskolan har en bredare utformning 

samtliga nio har skrivit under yttrandet.

Kommentar

Brahusvägen inte bedöms påverkas nämnvärt vid utbyggnad 
av planförslaget. För vidare svar, se under rubriken ”Biltra-

Planavdelningen
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 

då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 

den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-

www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 

naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 
som inte är nöjd. För att ett överklagat avgörande ska kunna 
prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs ett prövnings-
tillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

byggnadsnämnden.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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Lokalplan förskola 2018-2030 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna lokalplanen för förskoleförvaltningen åren 2018-2030. 
 
Sammanfattning 
I Borås Stad är målet att kunna erbjuda förskoleplats inom 14 dagar från 
önskat placeringsdatum. För att nå målet samt möta ökad efterfrågan i form 
av fler platser och ökad vistelsetid behövs en långsiktig och strategisk 
lokalplanering. Förvaltningen ser att vi inte ligger i fas med planering och 
utbyggnation. Fler förskolor behövs för ett ökat behov men också för att 
kunna avetablera tillfälliga lokaler i form av paviljonger eller lokaler som inte 
är ändamålsenliga. Åtgärder behöver göras i utemiljön kring ett flertal 
förskolor för att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet.  
 
Behovet av förskoleplatser i lokalplanen har tagits fram med 
befolkningsprognosen som grund. 
 
Ärendet i sin helhet 
Befolkningsprognosen visar på ett ökat behov av förskoleplatser. Dessutom 
har efterfrågan på platser och vistelsetider ökat. Behov finns i kapacitet i 
form av fler förskolor men också tillgång till större och mer 
verksamhetsanpassade lokaler under de närmaste åren. Att avetablera 
lokaler som inte bedöms vara ändamålsenliga och byta till större och mer 
verksamhetsanpassade lokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska 
konsekvenser men hämtas hem på längre sikt i både ekonomiska och 
pedagogiska vinster. Förskolor som byggs för 120-240 platser möjliggör en 
utvecklad pedagogisk verksamhet. Åtgärder behöver göras i utemiljön kring 
ett flertal förskolor för att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet.  
 
Att ta hänsyn till exploatering av bostadsområden i lokalplanen är av stor 
vikt. Stor bebyggelse planeras bland annat på Hestra med 800-1 000 
bostäder. Området beräknas vara färdigbyggt år 2030. Här ser vi ett behov 
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av flera nya förskolor. Byggnation av bostäder planeras även i områden som 
Byttorp, Bergsäter och Sjöbo. Byggs bostäder i Regementsområdet och 
Nedre Norrby kommer det att finnas behov av förskolor. Behovet av en 
förskola i Viared utreds i relation till byggnationen. I lokalplanen tas även 
hänsyn till områden med ett minskat behov. 
 
Ett flertal förskolor är i behov av renovering och upprustning av lokalerna 
och/eller utemiljön. 
 
Förskoleförvaltningen ser att det är av stor vikt att utbyggnationen av 
passeranläggningar fortlöper. Passagesystem ger en mer användarvänlig och 
säker hantering av behörigheter, på- och avlarmning inbrottslarm kan skötas 
smidigt och det ges möjlighet att kunna låsa förskolorna även under 
verksamhetstid.  
 
Beslutsunderlag 
Lokalplan förskola 2018-2030 
 
Samverkan 
Lokalplanen har samverkats i FSG. 
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Lokalförsörjningsnämnden 
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Inledning 
Det är ett statligt krav att kommunen ska anordna förskoleplats inom fyra månader efter förälder 
anmält önskemål om förskola. Den politiska ambitionen i Borås Stad är ställd högre än så. Målet 
är att plats ska kunna erbjudas inom 14 dagar från önskat placeringsdatum. Det är angeläget att 
plats anvisas i så nära anslutning till boendet som möjligt. Befolkningsprognosen visar på ett ökat 
behov av platser men även efterfrågandegrad och vistelsetider har ökat. Behovet gäller både i 
kapacitet i form av fler förskolor men även tillgång till större och mer verksamhetsanpassade 
lokaler de närmaste åren. Ett byte av verksamhetslokaler ger kortsiktigt negativa ekonomiska 
konsekvenser men hämtas hem på längre sikt i både ekonomiska och pedagogiska vinster.   
 
Lokalernas beskaffenhet varierar såväl i byggnadsstatus som i ändamålsenlighet. Till stora delar 
uppfylls kraven, men det finns enheter som behöver åtgärdas för att verksamheten ska uppfylla 
de krav som ställs på kommunen som huvudman. Förvaltningen ser att vi inte ligger i fas med 
planering och utbyggnad i förhållande till ökningen i barnantal. Åtgärder måste vidtas omgående. 
Inom förskolan finns ett antal tillfälliga lokaler. Flera av dessa lokaler är bra och ändamålsenliga, 
medan andra inte är det. För ett antal av paviljongerna upphör bygglov de närmaste åren och i 
takt med planerad nybyggnation kommer paviljongerna att avetableras. Utemiljön ska vara ända-
målsenlig, säker och möjliggöra en pedagogisk verksamhet. Det kommer att behövas åtgärder, 
bland annat skydd mot sol och säkrare stängsel på vissa förskolor. Vissa ytor är mer anpassade 
för skolbarn, såsom en asfalterad skolgård. 
 
Förvaltningen behöver involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett 
tidigt skede kunna fånga upp eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kom-
munen som påverkar behovet av förskolor. Dessutom behövs en långsiktig planering och strategi 
för lokalplaneringen för att motverka akuta, kortsiktiga och kostsamma lösningar. För förvalt-
ningen är det viktigt att optimera storleken på de förskolor som byggs och att förskolorna utfor-
mas så att de lockar till lärande. Förskolor bör helst byggas för 120-240 platser för att ge möjlig-
het till att bedriva en väl utvecklad pedagogisk verksamhet. En större personalgrupp ger utrymme 
för olika kompetensområden och inriktningar samt mindre sårbarhet vid exempelvis sjukfrånvaro 
och lokalerna ger möjlighet till att arbeta med både mindre och större barngrupper vid olika akti-
viteter. Fördelarna med större enheter är både verksamhetsmässiga och ekonomiska. 
 
Ett samarbete med grundskolan vid framtagning av lokalplan är av stor vikt, då beslut som sker 
inom skolans lokaler även kan påverka förskolans lokalplan och tvärtom.    
 
Syftet med lokalplanen är att trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med 
en ekonomiskt hållbar plan. Lokalplanen är det underlag som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN) för de lokal- och investeringsplaner LFN förelägger Kom-
munstyrelsen inför kommande budgetarbete. 
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Befolkningsprognos 
Under hela 2000-talet har Borås haft en stabil årlig befolkningsökning. År 2016 blev ökningen 
1 392 personer, vilket motsvarar 1,3 %. Detta är något lägre än riket som helhet, som ökade med 
1,5 %. Av samtliga inflyttade personer till Borås kom 27 % från utlandet. För att kunna uppskatta 
behovet av förskoleplatser över tid används befolkningsprognosen som grund. Asylsökande som 
befinner sig i Borås ingår inte i varken befolkningsstatistiken eller befolkningsprognosen förrän 
de eventuellt blir folkbokförda i Borås. De flesta barn antas gå på en närliggande förskola i för-
hållande till sitt boende så geografiska områden har en stor betydelse.  
 

Behov av förskolor fram till 2030 
Det vi kan utläsa av statistik och prognos är att Borås Stad kan vänta en ökning av förskolebarn 
fram till 2030 med runt 800 barn. Det är av stor vikt att vi redan nu planerar för fler förskoleplat-
ser inom de områden som vi ser har störst ökning. 
 
Ett minskat behov, som också behöver planeras för, ser vi inom Dalsjöfors, Fristad, Sandhult 
och Viskafors. Av erfarenhet vet vi dock att det kommer att ske vissa förändringar i prognosen 
över tid och då oftast till ett högre behov snarare än ett lägre. 
 
Sedan måste vi även ta hänsyn till de olika exploateringar av bostadsområden som redan nu avise-
ras av kommunala aktörer såväl som privata.  

- På Hestra planeras 800-1 000 bostäder att byggas. Preliminär byggstart är 2020 och områ-
det beräknas vara färdigbyggt år 2030. Beroende på utvecklingen av det nybyggnations-
förslag som finns ser vi ett behov av flera nya förskolor.  

- Ett planprogram finns för Bergdalen, Norrmalm, Tokarpsberg med bostäder, skola och 
förskola på en yta som knyter samman Bergdalen men Liljeberget. Vi ser ett behov av en 
förskola med 120 platser från år 2020.  

- På Bergsäter finns ett planprogram för att möjliggöra byggnation av bostäder, skola och 
förskola i kvarteret Åkermyntan. Idag används området för industrier. Totalt sett handlar 
det om ca 530 bostäder.  

- Vid Hulta Torg finns en detaljplan för en stor ombyggnation med ytterligare 100 bostä-
der.  

- En detaljplan har tagits fram för Byttorp vilken innebär en förtätning och utökning med 
ca 120 lägenheter i området. 

- Regementsområdet och Nedre Norrby är områden där det planeras ytterligare bostäder. 
Beslut kring Götalandsbanan inväntas för att gå vidare i dessa ärenden.  

- Det finns även ett planprogram för Sjöbo, Nordskogen. Här bedöms störande verksam-
heter i området behöva omlokaliseras innan arbetet kan gå vidare.  

- I Viared byggs bostäder och behov av en förskola utreds i relation till byggnationen. 
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Tabellen nedan visar prognos för antal barn per område i åldrarna 0-5 år.  
 

 

 
Lokalsammanställning 
 

Område Brämhult 
Till området hör Hässleholmen/Boda. 
 
Behovet av fler förskoleplatser på Hässleholmen är mycket stort och det behövs ytterligare en 
förskola i området. Den stora efterfrågan beror på att det finns en eftersläpning i produktionen 
av förskoleplatser i förhållande till behovet. I relativt stor utsträckning bor det fler personer i 
varje lägenhet (större familjer). Borttagandet av vårdnadsbidraget skapar också behov av fler 
platser. Avetablering av en fristående enhet i området har även skapat ett ökat behov. 
 
Det pågår ett planprogramarbete för Brämhult i syfte att bygga fler bostäder i området. Om det 
tillkommer fler bostäder behövs ytterligare en förskola, vilket bör beaktas redan i arbetet med 
planprogrammet.  
 

 
 
Från området placeras ca 100 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras runt 70 
barn på område Brämhult från andra upptagningsområden i staden. Närmare 50 barn från områ-

Ålder 0-5 år 2017 2018 2019 2020 2021 2030

Brämhult 1 291 1 277 1 210 1 146 1 095 1 210

Centrum 814 849 944 978 1 029 1 188

Göta 913 923 937 996 1 029 1 011

Norrby 1 075 1 113 1 121 1 247 1 368 1 593

Sjöbo 476 463 512 538 565 679

Trandared 762 768 819 817 837 944

Dalsjöfors 864 866 855 825 807 698

Fristad 807 804 786 758 733 582

Sandhult 783 810 788 779 774 727

Viskafors 494 490 496 494 472 423

Totalt 8 279 8 363 8 468 8 578 8 709 9 055

Brämhult

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Ängsgårdens förskola 135 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Bodagårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Dammens förskola 50 50 50 50

Milstensgårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Milstensgården Dygnet-runt 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Milstensgläntans förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Våglängdsgårdens förskola 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tunnlandsgårdens förskola 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Hässlegårdens förskola 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Bäckaryds förskola 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Naturlekens förskola 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Holmens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Kärrabacken, 120 (november 2017) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Tunnlandsgatan, 120 (januari 2019) 120 120 120 120 120 120 120 120

Svensgärde, 120 120 120 120 120

Brämhult - planerad produktion 845 910 910 910 980 980 980 980 980 980 980 980

Befolkningsprognos, 0-5 1 291 1 291 1 277 1 277 1 210 1 210 1 146 1 146 1 095 1 095 1 210 1 210

Förväntat behov 84,6% 1 092 1 092 1 080 1 080 1 024 1 024 970 970 926 926 1 024 1 024

20302017 2018 2019 2020 2021
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det går i fristående verksamhet. En långsiktig prognos indikerar att det finns behov av ytterligare 
en förskola i området förutom de som redan är planerade, Tunnlandsgatan och Kärrabacken. Det 
finns också behov av nybyggnation av förskola för att byta ut icke ändamålsenliga lokaler. 
 

 
Planerade byggnationer 
 
Dammens förskola – Bygglovet för Dammens förskola behöver förlängas ytterligare ett år tills 

Tunnlandsgatan öppnar, då Dammens förskola kan avvecklas. 

Naturlekens förskola – Förskolan har inte ändamålsenliga lokaler eller utemiljö och kan inte ta 

emot barn under tre år. 

Kärrabacken – Ny förskola med 120 platser från november 2017. 
 
Tunnlandsgatan – Ny förskola med 120 platser från januari 2019. Förstudie pågår. 
 
Svensgärde - Ny förskola med 120 platser från 2021.  
 

 
Behov av byggnation 
 
Hässleholmen - På längre sikt finns behov av ytterligare en förskola i området.  
 

 
Renovering och upprustning 
 
Ängsgårdens förskola – Förskolan är i behov av att rustas upp både in- och utvändigt. 

Milstensgläntans förskola – Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön.  

Våglängdsgårdens förskola – Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön.  

Hässlegårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Tre av sex hemvister på förskolan är 

kvar att renoveras. En hemvist per år är att föredra.  

Naturlekens förskola – Staketet runt förskolan behöver ses över då barnen kan klättra över.  

Holmens förskola - Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns stora brister i utemiljön.  

 
Avetableringar 
 
Ängsgårdens förskola – När Kärrabacken öppnar under hösten 2017 stänger två paviljonger på 
Ängsgården. 
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Område Centrum 
Till området hör även Norrmalm, Bergdalen, Lugnet, Villastaden och Östermalm. 

Område Centrum är i ett stort behov av fler förskoleplatser. Området utvecklas och förtätas med 

bostäder och en utbyggnad av förskolor i stadens centrala delar är av mycket stor vikt.  

Ett planprogram finns för Bergdalen, Norrmalm, Tokarpsberg med bostäder, skola och förskola 
på en yta som knyter samman Bergdalen men Liljeberget. Vi ser ett behov av en förskola med 
120 platser från år 2020. 
 

 
*Från hösten 2017 flyttar tidigare Kvarngården mini till lokalerna på Skogsängens förskola och byter namn till 

Skogsängen mini. 

Från området placeras drygt 30 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras närmare 
80 barn i område Centrum från andra upptagningsområden i staden. Runt 50 barn från området 
går i fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplat-
ser i området. 
 

 
Planerade byggnationer 
 
Sagans förskola (Sagavallen) – Ny förskola med 120 platser från augusti 2017. 
 
Skogsängens förskola – Utökar för 40 platser från augusti 2017 samt för Skogsängen minis 
verksamhet, för barn med flerfunktionsnedsättningar.  
 

 
Behov av byggnation 
 
Centrum - Finns behov av en ny förskola med 120 platser från år 2020. 
 
Tokarpsberg – Finns behov av en ny förskola med 120 platser från år 2020.  
 
 
 
 

Centrum

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Björkängens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Kvarngårdens förskola 35 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Mariagårdens förskola 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Skogsängens förskola 120 130 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Skogsängen mini* 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Liljebergets förskola 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sagans paviljonger 40

Östermalmsgårdens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tokarpsbergs förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Sagans förskola, 120 (augusti 2017) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Tokarpsberg, 120 120 120 120 120 120 120

Centrum, 120 120 120 120 120 120 120

Centrum - planerad produktion 602 689 739 739 739 739 979 979 979 979 979 979

Befolkningsprognos, 0-5 814 814 849 849 944 944 978 978 1 029 1 029 1 188 1 188

Förväntat behov 92,6% 754 754 786 786 874 874 906 906 953 953 1 100 1 100

20302017 2018 2019 2020 2021
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Renovering och upprustning 
 
Björkängens förskola – Förskolan är i behov av viss renovering invändigt i form av nya golv 
och målning av väggar. 
 
Kvarngårdens förskola – Hela utemiljön är i behov av upprustning. Behov av renovering av 
båda våningsplanen, bland annat av kök, är stort. 
  
Mariagårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Invändigt behöver en del ytskikt och 
fönster ses över. 
 
Liljebergets förskola – Gräsmattorna behöver ses över då de på sina ställen är helt bortslitna. 
 
Tokarpsbergs förskola – Behov av omfattande invändig renovering. 
 

 
Avetableringar 
 
Sagans paviljong – Avvecklas till sommaren 2017 då nya Sagans förskola öppnar.  
 
 

Område Göta 
I området ingår även Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors och Dammsvedjan. 
 
Göta är ett område som växer och har ett behov av fler platser.  
 
Regementsområdet är ett område som även kan komma att behöva förskola då det finns planer 

för flertalet bostäder i området. Beslut kring Götalandsbanan inväntas. 

 
 
Från området placeras drygt 60 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras runt 40 
barn i område Göta från andra upptagningsområden i staden. Runt 50 barn från området går i 
fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i 
området.  
 

Område Göta

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Moldeparkens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Götagårdens förskola 40 40 40 40

Hedvigsborgsgårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Kristinegårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Linneagårdens förskola 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Lorensbergsgårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Förskolan LärKan 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Silverpoppeln, 120 (januari 2019) 120 120 120 120 120 120 120 120

Druvefors, 140 140 140 140 140 140 140

Regementsområdet, 140

Göta - planerad produktion 565 565 565 565 645 645 785 785 785 785 785 785

Befolkningsprognos, 0-5 913 913 923 923 937 937 996 996 1 029 1 029 1 011 1 011

Förväntat behov 94,3% 861 861 870 870 884 884 939 939 970 970 953 953

2017 2018 2019 2020 2021 2030
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Planerade byggnationer 
 
Silverpoppeln – Ny förskola med 120 platser från januari 2019. Projektering av förskolan är 

igång. 

 
Behov av byggnation 
 
Druvefors – Finns behov av en ny förskola med 140 platser från 2020.  

Regementet – Kommer att finnas ett behov av en förskola med 140 platser i samband med att 

bostäder byggs. 

Renovering och upprustning 
 

Kristinegårdens förskola – Omfattande behov av renovering både in- och utvändigt. Planerad 

ombyggnation 2019 som eventuellt kan kräva ersättningslokaler. Stort underhållsarbete pågår 

redan nu på grund av ett flertal konstaterade vattenskador. 

Götagården – Förskolan är i ett stort behov av renovering. 

 

Avetableringar 
 
Moldeparkens förskola – En paviljong på Moldeparken planeras stänga när Silverpoppeln öpp-

nar. 

Götagårdens förskola – Lokalen har liten verksamhetsyta och flera våningsplan. Förskolan pla-

neras stänga när Silverpoppeln öppnar. 

Linneagårdens förskola – Bör avvecklas utifrån nuvarande skick. Utemiljön behöver rustas 

upp. Lokalerna är inte funktionella och är svårarbetade arbetsmiljömässigt då de ligger på fyra 

nivåer. Fasad och entrédörrar behöver ses över. Köket behöver byggas om. 

Lorensbergsgårdens förskola – Lokalen har liten verksamhetsyta och trånga kapprum. I dags-

läget är inte byggnationen av nya förskolor tillräckligt stor för att täcka behovet av platser, vilket 

gör att förskolan behöver vara kvar. 
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Område Norrby 
I området ingår även Byttorp, Tullen, Hestra och Ekås. 
 
Det finns ett stort behov av att bygga ytterligare en förskola på Norrbyområdet.  
Borås Stad har tagit fram en detaljplan för Byttorp vilken innebär en förtätning och utökning med 
cirka 120 lägenheter i området. 
 
Hestra är ett område som växer kraftigt och behov finns av ytterligare en förskola i området till år 

2020. I ”Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med fler” möjliggörs en förtätning med cirka 800-

1 000 nya bostäder med preliminär byggstart 2020. Här ser förvaltningen ett behov av flera för-

skolor beroende på utvecklingen av det nybyggnationsförslag som finns. Området beräknas vara 

färdigutbyggt år 2030. 

Nedre Norrby är ett område där det planeras ytterligare bostäder. Beslut kring Götalandsbanan 

inväntas. 

 
 
Från området placeras runt 40 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras drygt 50 
barn i område Norrby från andra upptagningsområden i staden. Drygt 70 barn från området går i 
fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare förskoleplatser i 
området.  
 

Planerade byggnationer 
 
KreaNova – Ny förskola med 120 platser från augusti 2018. 
 
Byttorp – Ny förskola på skolgården med 120 platser från hösten 2019. 
 
 

  

Område Norrby

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Byttorpsgårdens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Nattviolen (dag) 7

Virvelvindens förskola 60 60 60 60 60

Kärnhuset 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Gärdesgårdens förskola 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Hällegårdens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Kronängsgårdens förskola 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Norrbyskolans förskola 180 180 180 180 180 180

Norrbygårdens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Parkgårdens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Positivgårdens förskola 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tullagårdens förskola 24 24 24

KreaNova, 120 (augusti 2018) 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Byttorp (skolgården), 120 120 120 120 120 120 120 120

Kronängsparken /annat Norrby, 140 140 140 140 140 140 140

Hestra (Sjögläntan/Trädgårdsstaden), 140 140 140 140 140 140 140

Nedre Norrby, 140

Triangeln/Tullen, 140

Hestra planprogram 800-100 bostäder

Norrby - planerad produktion 714 708 708 804 804 864 964 964 964 964 964 964

Befolkningsprognos, 0-5 1 075 1 075 1 113 1 113 1 121 1 121 1 247 1 247 1 368 1 368 1 593 1 593

Förväntat behov 90,0% 968 968 1 002 1 002 1 009 1 009 1 122 1 122 1 231 1 231 1 434 1 434

20302017 2018 2019 2020 2021
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Behov av byggnation 
 
Norrby (Kronängsparken) – Behov av en ny förskola med 140 platser då Grundskoleförvalt-
ningen önskar ta över lokalerna på Norrbyskolan.  
 
Hestra (Sjögläntan/Trädgårdsstaden) – Behov finns av ytterligare en förskola med 140 plat-
ser från år 2020. 
 
Nedre Norrby – När området Nedre Norrby byggs finns behov av 140 förskoleplatser. 
 
Triangeln/Tullen – Finns behov av ytterligare en förskola med 140 platser beroende på hur 
stor byggnationen i området blir. 
 
Hestra (Planprogram Torpa-Hestra 4:1) – Utreds i relation till byggnation 
 

Renovering och upprustning 
 

Kärnhuset – Behov av en gångväg till busshållsplats eller att vägen breddas. 

Hällegårdens förskola – Förskolans utemiljö är i behov av att ses över och rustas upp. Köket 

behöver uppgraderas med bland annat spis och stekbord. 

Norrbyskolans förskola – Det krävs en total upprustning av utemiljön. Finns idag endast asfalt.  

Norrbygårdens förskola – Utemiljön måste ses över och rustas upp. Invändigt är lokalerna i 

behov av uppfräschning och ommålning. Det finns ett rum i källaren som står oanvänt där hel-

täckningsmatta behöver tas bort och viss renovering behöver ske för att verksamheten ska kunna 

nyttja rummet. 

Parkgårdens förskola – Utemiljön är i stort behov av att rustas upp och anpassas till en peda-

gogisk verksamhet. Nya grindar behövs på gården. Invändigt är lokalerna i behov av renovering. 

Golven är slitna och svårstädade och väggar behöver målas.  

Positivgårdens förskola – Renovering behöver ske av hela förskolan invändigt i form av mål-

ning och byte av golvmattor. Det behöver även sättas upp en vägg mellan barnens toaletter.  

 

Avetableringar 
 
Virvelvindens förskola – Paviljongerna stängs när Byttorps förskola öppnar. 

Gärdesgårdens förskola – Förskolan är belägen i lägenheter och saknar helt utegård och bör 

avvecklas på sikt.  

Tullagårdens förskola – Kan eventuellt avvecklas under våren 2018 då KreaNova öppnar, be-

roende på hur behovet av platser ser ut i området. 
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Område Sjöbo 
Till området hör även Alideberg. 
 
Ytterligare förskolor behöver etableras i takt med att Nordskogen, Sjöbo ängar och Tosseryd blir 
bebyggda. Det finns även ett planprogram för Sjöbo, Nordskogen. Här bedöms störande verk-
samheter i området behöva omlokaliseras innan arbetet kan gå vidare.  
 

 
 
Från området placeras närmare 20 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras när-
mare 30 barn på område Sjöbo från andra upptagningsområden i staden. Drygt 30 barn från om-
rådet går i fristående verksamhet. Prognosen visar tydligt att det finns behov av ytterligare försko-
leplatser i området. 
 

Planerade byggnationer 
 
 

Behov av byggnation 
 
Sjöbo – Behov av en ny förskola med 140 platser år 2020. 
 
Alideberg – Ny förskola med 140 platser från 2020. 
 
 

Renovering och upprustning 
 
Solgårdens förskola – Utemiljön är i stort behov av att rustas upp och anpassas till pedagogisk 
verksamhet.  
 
Sjöbogårdens förskola – Förskolan är i behov av renovering.  
 

 
Avetableringar 
 
Solgårdens förskola – Externt hyrda paviljonger som avvecklas när ny förskola byggs på Alide-
berg.  
 
Sjöbogårdens förskola – Förskolan avvecklas när ny förskola byggs på Sjöbo. Lokalerna är 
bristfälliga. 
 
 

Sjöbo

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Trollgårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Savannens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Solgårdens förskola 56 56 56 56 56 56

Skattkistans förskola 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sjöbogårdens förskola 60 60 60 60 60 60

Alideberg, 140 140 140 140 140 140 140

Sjöbo, 140 140 140 140 140 140 140

Sjöbo - planerad produktion 326 336 336 336 336 336 500 500 500 500 500 500

Befolkningsprognos, 0-5 476 476 463 463 512 512 538 538 565 565 679 679

Förväntat behov 85,3% 406 406 395 395 437 437 459 459 482 482 579 579

20302017 2018 2019 2020 2021
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Område Trandared 
Till området hör även Hulta, Bergsäter, Brotorp och Sörmarken. 
 
AB Bostäder planerar för ytterligare cirka 100 bostäder vid Hulta Torg. Det kommer att medföra 
en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Det pågår även detaljplanearbete för fler bostäder på 
Bergsäter med ca 530 bostäder. Ett ökat behov av förskoleplatser skulle kunna tillgodoses med en 
ny förskola på Bergsäter.  
 

 
 
Från området placeras närmare 60 barn mot andra upptagningsområden, samtidigt placeras när-
mare 80 barn på område Trandared från andra upptagningsområden i staden. Närmare 30 barn 
från området går i fristående verksamhet.  
 

 
Planerade byggnationer 
 
Kransmossen – Ny förskola med 120 platser från september 2017. 
 
Bergsäter – Ny förskola med 140 platser från 2019.  
 
 

Behov av byggnation 
 
Hulta - Hundra nya lägenheter innebär behov av ytterligare en förskola. Bergsäters förskola täck-
er bara behov från Bergsäters område samt till viss del Centrum och Göta. 
 

 
Renovering och upprustning 
 
Trandaredsgårdens förskola – De gamla hemvisterna är i stort behov av renovering. Väggar 

behöver målas och golvmattor bytas ut. 

Södergårdens förskola – Förskolans utemiljö behöver rustas upp. Invändigt är förskolan i stort 

behov av renovering. Många ytor behöver målas om och golvmattor behöver bytas ut. För att 

skilja skötrum och en del av toaletterna och målarrum åt behöver en vägg sättas upp. En del av 

hemvister har gamla kök. 

Trandared

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Trandaredsgårdens förskola 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Södergårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Östergårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Sörmarksgårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Hulta Torgs förskola 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hulta Ängars förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Kransmossen, 120 (september 2017) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Bergsäter, 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Trandared - planerad produktion 560 680 680 680 820 820 820 820 820 820 820 820

Befolkningsprognos, 0-5 762 762 768 768 819 819 817 817 837 837 944 944

Förväntat behov 92,6% 706 706 711 711 758 758 757 757 775 775 874 874

2017 2018 2019 2020 2021 2030
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Avetableringar 
 
Tåmarksgårdens förskola – Avvecklas under hösten 2017 när Kransmossens förskola öppnar, 
då förskolan är externt hyrd och har en avdelning. 
 
 

Område Dalsjöfors 
Förutom Dalsjöfors inkluderas även Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och 
Äspered i område Dalsjöfors.  
 
Generationsväxling och nybyggnation samt asylboenden medför en ökad efterfrågan på 
förskoleplatser i Dalsjöfors. Förskolans behov av ytterligare lokaler i Dalsjöfors behöver 
samplaneras med grundskolans behov eftersom flera förskolor inryms i skollokaler.  
 
Alprosgårdens paviljonger och Utsiktens förskola i badhuset avvecklas då lokalerna inte är 
ändamålsenliga. För att kunna göra detta behöver 80 platser i en annan lokal skapas. 
 
Arbetet med att bygga en ny förskola med 120 platser i Gånghester har påbörjats och en 
framställan om att starta förstudie har behandlats i Förskolenämnden. Placeringen av den nya 
förskolan möjliggör ett bredare geografiskt upptagningsområde och behöver täcka efterfrågan på 
förskoleplatser inom andra områden.  
 
I Äspered ökar efterfrågan på förskoleplatser. Förskolan samverkar med skolan för att klara 
efterfrågan. En förstudie för att bygga ut förskolan är genomförd.  

 
 
Från området placeras drygt 20 barn mot andra upptagningsområden, ett fåtal barn från andra 
upptagningsområden i staden placeras i område Dalsjöfors. Drygt 10 barn från området går i 
fristående verksamhet.  
 
 

Planerade byggnationer 
 
Gånghester  – Ny förskola med 120 platser från 2021. 
 
Dalsjöfors – Ersättningslokaler/ny förskola med 80 platser från 2020 för att ersätta Utsiktens 
förskola och Alprosgårdens paviljonger. 

Dalsjöfors

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Dalsjögårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Kerstinsgårdens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Alprosgårdens förskola 40 40 40 40 40 40

Utsiktens förskola 40 40 40 40 40 40

Dannike förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Rångedalagårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Äsperedsgårdens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Målsryd DBV 5

Lövängens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Skogsgläntans förskola 135 135 135 135 120 120 120 120 120 120 120 120

Aplared, klubbstuga 20 20 20 20

Aplareds förskola 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40

Gånghester, 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Dalsjöfors, 80 80 80 80 80 80 80

Äspered, 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Dalsjöfors - planerad produktion 660 655 655 655 780 780 780 780 780 780 780 780

Befolkningsprognos, 0-5 864 864 866 866 855 855 825 825 807 807 698 698

Förväntat behov 92,3% 797 797 799 799 789 789 761 761 745 745 644 644

2017 2018 2019 2020 2021 2030
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Äspered – Tillbyggnad av förskolan med 20 platser från 2019. 
 
 

Behov av byggnation 
 
Aplared – Bygga ut befintlig förskola med 20 platser från 2019. 
 
 

Renovering och upprustning 
 
Kerstinsgårdens förskola – En av hemvisterna är i stort behov av renovering och ett par andra 

hemvister i behov av viss upprustning. 

Dannike förskola – Det saknas en stimulerande utemiljö och gården är liten. 

Rångedalagårdens förskola – Utemiljön är inte ändamålsenlig och behöver ses över. 

Skogsgläntan förskola – Förskolan behöver rustas upp invändigt. Målning behöver ske av ett 

flertal ytor och toaletter behöver renoveras.  

 

Avetableringar 
 
Alprosgårdens förskola – När ersättningslokaler finns framtagna avetableras förskolan.  

Utsiktens förskola – När ersättningslokaler finns framtagna avetableras förskolan.  

Skogsgläntans förskola – När ny förskola i Gånghester öppnar kan en paviljong stängas på 

Skogsgläntans förskola. 

Aplared, klubbstugan – Kan avvecklas när Aplareds förskola byggs ut med 20 platser.  

 

Område Fristad 
I området inkluderas även Sparsör, Bredared, Borgstena och Frufällan.  

 

Fristad

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Växthusets förskola 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Asklandagårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ljungagårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Lekåsens förskola 40 40

Skogsstjärnans förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Torggårdens förskola 40 40

Sikgårdens förskola 20 20

Blåklintens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Lilla Safirens förskola 40 40 40 40 40 40

Trollevi förskola 80 80 80 80 80 80

Frufällegårdens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tallbacken, 120 (februari 2018) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Vinkelvägen, Sparsör 120 120 120 120 120 120 120

Fristad - planerad produktion 675 675 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695

Befolkningsprognos, 0-5 807 807 804 804 786 786 758 758 733 733 582 582

Förväntat behov 90,5% 730 730 728 728 711 711 686 686 663 663 527 527

2017 2018 2019 2020 2021 2030
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Från området placeras runt 10 barn mot andra upptagningsområden och ungefär lika många barn 
från andra upptagningsområden i staden placeras i område Fristad. Knappt 10 barn från området 
går i fristående verksamhet.  
 

Planerade byggnationer 
 
Tallbacken – Ny förskola med 120 platser från februari 2018. Projektering pågår. 
 
Vinkelvägen, Sparsör – Ny förskola med 120 platser från 2020. 
 
 

Behov av byggnation 
 
 

Renovering och upprustning 
 

 
Avetableringar 
 
Torggårdens förskola – Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och stänger när Tallbacken 
byggs.  
 
Sikgårdens förskola – Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och avvecklas när Tallbacken 
öppnar.  
 
Lekåsens förskola - Förskolan är lokaliserad i en förhyrd lokal och avvecklas när Tallbacken 
öppnar, då behovet av platser i Fristad täcks av Tallbacken.  
 
Lilla Safirens förskola – Förskolan är lokaliserad i paviljonger och avvecklas när ny förskola på 
Vinkelvägen byggs.  
 
Trollevi förskola – Förskolan är lokaliserad i paviljonger och avvecklas när ny förskola på Vin-
kelvägen byggs.  
 
 

Område Sandhult 
I området inkluderas Sandhult, Sandared, Sjömarken och Hedared.  

Förskolorna i området är generellt sett i mycket gott skick. 

Sandhult är ett område som växer på grund av planerad nybyggnation och det finns ett behov av 

fler förskoleplatser inom området. Sjömarken och Sandared expanderar och i Viared bygger man 

bostäder. I Sandared är en ny förskola planerad att byggas på Strandvägen. Det finns även behov 

av en förskola Sjömarken och där pågår planarbete. I Viared finns det ännu inga planer på ny-

byggnation av förskola.   
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Från området placeras runt 25 barn mot andra upptagningsområden och ungefär lika många barn 
från andra upptagningsområden i staden placeras i område Sandhult. Drygt 20 barn från området 
går i fristående verksamhet.  
 

Planerade byggnationer 
 
Sandared strand – Ny förskola med 120 platser från 2019. 
 
Badstrandsvägen, Sjömarken – Ny förskola med 120 platser från 2020. 
 

 
Behov av byggnation 
 
Viared – Utreds i relation till byggnation. 
 
Norra gränsvägen – Utreds i relation till byggnation. 
 

 
Renovering och upprustning 
 
Ekegårdens förskola – Tegelfasaden på förskolan har börjat ge med sig och det lossnar bitar. 

Invändigt finns behov av att byta ut golvmattor i hallar och skötrum. Nya kök behövs på ett par 

hemvister och personaltoaletten behöver ses över. 

 
Avetableringar 
 

Nordtorps förskola – Kan eventuellt avvecklas om ny förskola byggs i Sandared. 

Sjögårdens förskola – Kan eventuellt avvecklas om ny förskola byggs i Sandared. 
 

 
  

Sandhult

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Björkgårdens förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Ekegårdens förskola 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Kullagårdens förskola 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

I Ur och Skur Kvarnen 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Melltorps förskola 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Nordtorps förskola 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Rullans förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Sjögårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Sandared  strand, 120 120 120 120 120 120 120 120

Badstrandsvägen, 120 120 120 120 120 120 120

Viared 

Norra gränsvägen

Sandhult - planerad produktion 610 610 610 610 610 730 850 850 850 850 850 850

Befolkningsprognos, 0-5 783 783 810 810 788 788 779 779 774 774 727 727

Förväntat behov 95,1% 738 738 764 764 743 743 735 735 730 730 686 686

20302017 2018 2019 2020 2021
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Område Viskafors 
Förutom Viskafors inkluderas Svaneholm, Rydboholm och Kinnarumma i området.  

Svaneholm är ett område som behöver prioriteras. Det saknas förskoleplatser och lokalerna är 

inte ändamålsenliga.  

 
 
Från området placeras närmare 30 barn mot andra upptagningsområden och runt 10 barn från 
andra upptagningsområden i staden placeras i område Viskafors. Ca 10 barn från området går i 
fristående verksamhet.  
 
 

Planerade byggnationer 
 

Behov av byggnation 
 
Svaneholm – I dag bedrivs förskoleverksamhet delvis i källarplan och i personalrum. Behov 
finns av ändamålsenliga lokaler med möjlighet att ta emot de förskolebarn som finns i området. 
Byggnation av ny förskola i anslutning till skolan är önskvärt med 100 platser. Detta ger även 
möjlighet till att inrymma verksamhet för öppen förskola. 
 
 

Renovering och upprustning 
 
Falkungens förskola – Paviljonger etableras då Falkungen behöver träda ur lokalerna på 
Kinnarummaskolan under augusti 2017. En viss del av skolgården behöver hägnas in och utemil-
jön kvalitetssäkras. I framtiden behövs det självklart byggas en stationär förskola. 
 
Herrgårdslekens förskola – Det behövs en allmän upprustning av utemiljön. 
 
Pumpkällagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över. Uteförrådet behöver rustas upp, del 
av nätstaket bytas ut och hela staketet ses över, lekmiljön rustas upp och översyn av träfasad och 
ytterdörrar. Förskolan kan byggas ut om behov finns av fler platser. 
 
Svanungens förskola – Utemiljön behöver ses över och fönster bytas ut. 
 
Ängsjögårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp när det gäller den gamla delen av för-
skolan och anpassas till pedagogisk verksamhet. 
 

Avetableringar 
 

  

Viskafors

vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst vår höst

Förskolan I Ur och Skur Kråkan 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Falkungens förskola 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Herrgårdslekens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Pumpkällagårdens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Svanungens förskola 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ängsjögårdens förskola 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Viskafors - planerad produktion 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Befolkningsprognos, 0-5 494 494 490 490 496 496 494 494 472 472 423 423

Förväntat behov 85,1% 420 420 417 417 422 422 420 420 402 402 360 360

2017 2018 2019 2020 2021 2030
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Sammanfattning av planering och behov 
 
 

Byggnation    Driftstart 
 
Dammens förskola   Förlängt bygglov 
 
Tallbacken    Februari 2018 
 
KreaNova    Augusti 2018 
 
Silverpoppeln    Februari 2019 
 
Förskola Byttorp   2019 
 
Förskola Sandared   2019 
 
Tunnlandsgatan   Februari 2019 
 
Gånghester    2019 
 
Bergsäter    2019 
 
Äspered     2019, tillbyggnad av förskola. 
 
Aplared    2019, tillbyggnad av förskola. 
 
Badstrandsvägen   2020 
 
Vinkelvägen Sparsör   2020 
 
Dalsjöfors    2020 
 
Norrby (Kronängsparken)   2020 
 
Hestra    2020 
 
Tokarpsberg    2020 
 
Centrum    2020 
 
Druvefors    2020 
 
Alideberg    2020 
 
Sjöbo    2020 
 
Svensgärde    2021 
 
Svaneholm    Behov av ändamålsenliga lokaler. 
Regementet    I samband med byggnation av bostäder. 
Nedre Norrby    När området byggs finns behov. 
Tullen/Triangeln   Beroende på hur stor byggnationen blir. 
Viared och Norra Gränsvägen   Utreds i relation till byggnation. 
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Sammanfattning av renovering och upprustning 
 
 
Ängsgårdens förskola – Förskolan är i behov av att rustas upp både in- och utvändigt. 

Milstensgläntans förskola – Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön.  

Våglängdsgårdens förskola – Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns brister i utemiljön.  

Hässlegårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Tre av sex hemvister på förskolan är 

kvar att renoveras. En hemvist per år är att föredra.  

Naturlekens förskola – Staketet runt förskolan behöver ses över då barnen kan klättra över.  

Holmens förskola - Lokalerna är inte ändamålsenliga och det finns stora brister i utemiljön.  

Björkängens förskola – Förskolan är i behov av viss renovering invändigt i form av nya golv 
och målning av väggar. 
 
Kvarngårdens förskola – Hela utemiljön är i behov av upprustning. Behov av renovering av 
båda våningsplanen, bland annat av kök, är stort. 
  
Mariagårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp. Invändigt behöver en del ytskikt och 
fönster ses över. 
 
Liljebergets förskola – Gräsmattorna behöver ses över då de på sina ställen är helt bortslitna. 
 
Tokarpsbergs förskola – Behov av omfattande invändig renovering 
 
Kristinegårdens förskola – Omfattande behov av renovering både in- och utvändigt. Planerad 

ombyggnation 2019 som eventuellt kan kräva ersättningslokaler. Stort underhållsarbete pågår 

redan nu på grund av ett flertal konstaterade vattenskador. 

Kärnhuset – Behov av en gångväg till busshållsplats eller att vägen breddas. 

Hällegårdens förskola – Förskolans utemiljö är i behov av att ses över och rustas upp. Köket 

behöver uppgraderas med bland annat spis och stekbord. 

Norrbyskolans förskola – Det krävs en total upprustning av utemiljön. Finns idag endast asfalt.  

Norrbygårdens förskola – Utemiljön måste ses över och rustas upp. Invändigt är lokalerna i 

behov av uppfräschning och ommålning. Det finns ett rum i källaren som står oanvänt där hel-

täckningsmatta behöver tas bort och viss renovering behöver ske för att verksamheten ska kunna 

nyttja rummet. 

Parkgårdens förskola – Utemiljön är i stort behov av att rustas upp och anpassas till en peda-

gogisk verksamhet. Nya grindar behövs på gården. Invändigt är lokalerna i behov av renovering. 

Golven är slitna och svårstädade och väggar behöver målas.  

Positivgårdens förskola – Renovering behöver ske av hela förskolan invändigt i form av mål-

ning och byte av golvmattor. Det behöver även sättas upp en vägg mellan barnens toaletter.  
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Solgårdens förskola – Utemiljön är i stort behov av att rustas upp och anpassas till pedagogisk 
verksamhet.  
 
Sjöbogårdens förskola – Förskolan är i behov av renovering.  
 
Trandaredsgårdens förskola – De gamla hemvisterna är i stort behov av renovering. Väggar 

behöver målas och golvmattor bytas ut. 

Södergårdens förskola – Förskolans utemiljö behöver rustas upp. Invändigt är förskolan i stort 

behov av renovering. Många ytor behöver målas om och golvmattor behöver bytas ut. För att 

skilja skötrum och en del av toaletterna och målarrum åt behöver en vägg sättas upp. En del av 

hemvister har gamla kök. 

Kerstinsgårdens förskola – En av hemvisterna är i stort behov av renovering och ett par andra 

hemvister i behov av viss upprustning. 

Dannike förskola – Det saknas en stimulerande utemiljö och gården är liten. 

Rångedalagårdens förskola – Utemiljön är inte ändamålsenlig och behöver ses över. 

Skogsgläntan förskola – Förskolan behöver rustas upp invändigt. Målning behöver ske av ett 

flertal ytor och toaletter behöver renoveras.  

Ekegårdens förskola – Tegelfasaden på förskolan har börjat ge med sig och det lossnar bitar. 

Invändigt finns behov av att byta ut golvmattor i hallar och skötrum. Nya kök behövs på ett par 

hemvister och personaltoaletten behöver ses över. 

Falkungens förskola – Paviljonger etableras då Falkungen behöver träda ur lokalerna på 
Kinnarummaskolan under augusti 2017. En viss del av skolgården behöver hägnas in och utemil-
jön kvalitetssäkras. I framtiden behövs det självklart byggas en stationär förskola. 
 
Herrgårdslekens förskola – Det behövs en allmän upprustning av utemiljön. 
 
Pumpkällagårdens förskola – Utemiljön behöver ses över. Uteförrådet behöver rustas upp, del 
av nätstaket bytas ut och hela staketet ses över, lekmiljön rustas upp och översyn av träfasad och 
ytterdörrar. Förskolan kan byggas ut om behov finns av fler platser. 
 
Svanungens förskola – Utemiljön behöver ses över och fönster bytas ut. 
 
Ängsjögårdens förskola – Utemiljön behöver rustas upp när det gäller den gamla delen av för-
skolan och anpassas till pedagogisk verksamhet. 
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Passeranläggningar 
 
Förskoleförvaltningen ser att det är viktigt att utbyggnationen av passeranläggningar fortlöper. 
Passagesystem ger en mer användarvänlig och säker hantering av behörigheter för att komma in 
på våra förskolor. Loggfunktionen ger information kring passagehändelser i varje enskild dörr 
som är utrustad med kortläsare och risken för problem med borttappade nycklar minskar radikalt. 
På- och avlarmning av inbrottslarm kan skötas på ett smidigt sätt och det ges möjlighet att kunna 
låsa förskolorna även under verksamhetstid, vilket är av stor vikt för både personal och vård-
nadshavare. Det ger även möjlighet att ”snabblåsa” förskolorna med en knapptryckning om det 
krävs.  
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Tertialrapport 1 2017 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. godkänna tertialrapport 1 2017. 
 
Sammanfattning 
Tertialrapporten avser perioden januari-april 2017. Periodens ekonomiska 
utfall är ett överskott om 2 086 tkr. Helårsprognosen är ett resultat enligt 
årsbudget. De flesta indikatorer och uppdrag är delvis genomförda och 
redovisas i rapporten. Kontrollmomentet kring risk för brist på vikarier 
analyseras särskilt och åtgärdes presenteras. Antal barn per årsarbetare ligger 
i april på 5,5.  
 
Ärendet i sin helhet 
Periodens ekonomiska utfall är ett överskott om 2 086 tkr. Resultatet visar 
på en fortsatt försiktighet inom förvaltningen. En ny organisation behöver 
tid på sig att komma på plats. En del beror också på svårigheten att få tag i 
utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Förvaltningen 
gör bedömningen att det på helåret inte kommer att finnas ett överskott på 
grund av de valideringsinsatser som görs och genomförandet av uppdragen 
från KAL-gruppen. Förvaltningen prognostiserar ett resultat enligt 
årsbudget för helåret. 

De flesta indikatorer och uppdrag från Kommunfullmäktige är delvis 
genomförda och presenteras. Indikatorn kring andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel har uppnåtts. Kontrollmomentet kring risk för 
brist på vikarier visar att förskolorna har stora svårigheter att möta behovet 
av tillgång till timvikarier. Under första tertialen har mellan 85-94% av alla 
beställningar kunnat täckas av bemanningsenheten. För att kunna tillgodose 
fler beställningar och nå målet på 100 % arbetar Bemanningsenheten med 
åtgärder som ständigt pågående rekryteringar och marknadsföring på bland 
annat professionsdagen på Högskolan i Borås. 

Antal inskriva barn från kommunen är 6 432 för den aktuella månaden och 
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antal barn per årsarbetare ligger på 5,5. För att klara alla placeringar behöver 
två tillfälliga avdelningar öppnas upp på Villans förskola från april månad. 
Under sommaren renoveras och i ordningsställs tre ytterligare avdelningar 
på Skogsängens förskola för en permanent inflytt i augusti. De två tillfälliga 
avdelningarna på Villans förskola flyttar då till Skogsängens förskola. Även 
på Hulta Torgs förskola och Moldeparkens förskola behöver utökningar ske 
under våren. Utökningarna är inte budgeterade.  

Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av 
ramtillskott. Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till 
nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen behöver användas till 
volymökningar under året. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 2017 
 
Samverkan 
Tertialrapporten har samverkats i FSG. 
  
 
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 



 
 

 

 

Tertial 1 2017 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Förskolenämnden, Tertial 1 2017 2(10) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ............................... 3 

2.1 Människor möts i Borås .......................................................................................... 3 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga ........................................................... 4 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt .................................................................... 5 

3 Intern kontroll ............................................................................................ 5 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial ................................. 5 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning ....................................... 7 

4 Nämndens verksamhet 1 .......................................................................... 7 

4.1 Resultat .................................................................................................................. 7 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ............................................................... 8 

5 Verksamhetsmått ...................................................................................... 9 

5.1 Förskola .................................................................................................................. 9 

6 Investeringar ........................................................................................... 10 

 

  



Förskolenämnden, Tertial 1 2017 3(10) 

1  Inledning 

Förvaltningen har arbetat fram en utvecklingsplan som gäller för de kommande åren. 
Utvecklingsplanen ska borga för en mer långsiktig och mer kvalitativ planering för kommande 
utvecklingsprocesser. Det övergripande målet för verksamheten är att utveckla kvaliteten på 
undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. 

En annan del i det arbetet med att skapa en likvärdig förskola är att ta fram en ny fördelningsmodell. 
Tidigare har varje stadsdel haft sin egen fördelningsmodell, olika kriterier som man utgått ifrån när det 
gäller till exempel personaltäthet. Arbetet har startats upp under våren och ett beslut i nämnden 
förväntas under det sista nämndsmötet innan sommaren. 

Förvaltningen har en ekonomi i balans men beräkningar behöver göras av ekonomiska effekter av de ej 
budgeterade utökningar som görs i form av fler förskoleplatser och kring de uppdrag som kommit från 
KAL-gruppen. Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ramtillskott. 
Tillskottet är av engångskaraktär och ska inte användas till nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att 
medlen behöver användas till volymökningar under året. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger.   4 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Planering för medborgardialoger pågår och en dialog kommer att genomföras under juni månad. Temat 
för denna medborgardialog är "Utemiljö". För hösten planeras medborgardialoger som kommer att 
rikta sig mer till barn.  
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av 
en förskola på Viared. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning gällande om det finns ett behov 
av en förskola på Viared har startat. 
Lokalförsörjningsnämnden har i dagsläget 
inte fått något uppdrag om att titta på 
lokaler eller tomt. En behovsanalys 
behöver göras först. 

Förskolenämnden får i uppdrag att se till 
att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Delvis 
genomfört 

Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen har initierat en 
valideringsinsats för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Gällande validering till barnskötare så går 
för tillfället 20 anställda den 
valideringsutbildning som genomförs inom 
förvaltningens regi. Vad gäller validering 
till förskollärare pågår ett samarbete med 
Högskolan i Borås där syftet är att utreda 
möjligheter för att kunna genomföra en 
eventuell uppdragsutbildning. 
Förvaltningen uppmanar även anställda 
att gå de reguljära 
förskollärarutbildningarna och ser till att 
detta går att kombinera med 
sysselsättning i verksamheten. Även 
ersättning i form av t ex litteratur och 
reseersättning erbjuds de studerande. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 Delvis 
genomfört 

Vid uppdrag till 
Lokalförsörjningsnämnden, finns alltid i 
åtanke att det bör undersökas om det 
finns lokaler som går att förhyra, särskilt i 
de områden där det råder brist på befintlig 
mark att bygga på. Det finns dock behov 
av ytterligare konkret samverkan för att 
säkerställa att alternativet att förhyra 
lokaler istället för nybygge görs. 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med detta uppdrag pågår och ett 
förslag på hur detta arbete skall se ut 
håller på att arbetas fram, med ledning av 
grundskoleförvaltningen. Under våren har 
även nya rutiner för övergångar för barn 
och elever i behov av särskilt stöd tagits 
fram och beslutats. Denna rutin ska 
säkerställa att barns och elevers behov av 
stöd tillgodoses under hela 
utbildningstiden. 
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Andel ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel, %. 

  45 49 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingdatassystemet Compare och gäller för perioden januari-
mars 2017. Målvärdet på 45% är uppnått. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för 
livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel. Genom förbättrade upphandlingar och 
ett ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel har andelen ekologiska livsmedel inom förskolan ökat 
de senaste åren. 2016 var andelen ekologiska livsmedel inom förskolan 44,2% och 2015 var andelen 
40,7%.Kostverksamheten fortsätter att arbeta med en matsedelsplanering som främjar en ökning av 
andelen ekologiska livsmedel för att därigenom förbättra utfallet ytterligare. Kostverksamheten är 
organiserad under Grundskolenämnden.  

 
 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Delvis 
genomfört 

Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen behöver se till att 
denna information når ut till alla som gör 
sådana bokningar. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 

tertial 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Vikarier Risk för brist på vikarier Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

 
Analys 
Förskolorna har stora svårigheter att möta 
behovet av tillgång till timvikarier. Särskilt 
svårt är det i ytterområdena. Bristen på 
timvikarier har fått till följd att 
förskolechefer i några fall behövt gå in 
och jobba i barngrupp. Även 
tillbudsrapporteringar gällande att det inte 
funnits tillräckligt med personal på 
enheterna har inkommit till förvaltningen. 
Under första tertialen har mellan 85-94% 
av alla beställningar kunnat täckas av 
bemanningsenheten. (Siffran visar inte 
om rätt antal timmar blivit täckt.) Att inte 
alla beställningar kan tillgodoses, beror 
bland annat på att det inte finns tillräckligt 
med timvikarier för hela staden, att 
timvikarier tackar nej till erbjudanden då 
de själv förfogar över sin tid och att 
bemanningsenheten ibland behöver täcka 
såväl vakanser (i de fall grundbemanning 
inte är täckt på enheten) som 
sjukskrivningar och vård av barn-ärende. 
 
Åtgärd 
De åtgärder som Bemanningsenheten 
jobbar med för att kunna tillgodose ännu 
fler beställningar och nå målet på 100% är 
till exempel:  

 Ständigt pågående rekrytering. 

 Annonsering hos 
Arbetsförmedlingen. 

 Marknadsföring på bland annat 
professionsdagen på Högskolan, 
på alla gymnasier och på 
trygghetsrådets mässa för 
Erikssonanställda. 

 Samarbete med till exempel 
Humanus stöd och matchning och 
Manpower stöd och matchning. 

Inom förvaltningen ser det lite olika ut 
gällande hur vikariefrågan hanteras. De 
goda exempel som finns, där 
förskolechefen i stor utsträckning arbetar 
med att göra förändringar i sin egen 
organisation för att täcka vikariebehovet, 
bör spridas. Antalet beställare på varje 
enhet behöver ses över och minskas ner, 
i syfte att se vikariefrågan som en fråga 
för hela enheten och inte endast för den 
enskilde avdelningen. Helhetsbilden på 
förskolan blir tydligare om inte varje 
avdelning beställer vikarie endast utifrån 
sitt eget behov. Diskussioner gällande att 
ändra anställningsform så att vikarierna är 
anställda till 100% och således finns 
tillgängliga för organsationen förs också.  
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag  26 452 58 269 58 269 0 

Avgifter och övriga intäkter  21 551 60 055 60 055 0 

Summa intäkter  48 003 118 324 118 324 0 

Personal  -183 782 -561 851 -561 851 0 

Lokaler  -24 252 -74 543 -74 543 0 

Övrigt  -57 802 -164 764 -164 614 150 

Kapitalkostnader  -121 -210 -360 -150 

Summa kostnader  -265 957 -801 368 -801 368 0 

Buffert (endast i budget)   -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad  -217 954 -690 044 -690 044 0 

Kommunbidrag  220 040 690 044 690 044 0 

Resultat efter kommunbidrag  2 086 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

 2 086 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Statsbidraget för minskade barngrupper är enbart budgeterat för våren 2017, då det ännu inte finns något beslut kring bidragsnivå för läsåret 
17/18. Avgifter och övriga intäkter består främst av barnomsorgavgifter och intäkter för sålda platser. Övriga kostnader består främst av kost, 
lokalvård, vaktmästeri, material, köpta platser, IT och telefoni. 

Resultatanalys 

Förvaltningen prognostiserar i nuläget ett resultat enligt årsbudget. 

Statsbidraget för minskade barngrupper för läsåret 2017/18 har ansökts under april månad. 
Statsbidraget är enbart budgeterat för våren 2017, då det finns en viss osäkerhet kring hur mycket 
bidrag förvaltningen erhåller. Beslut kring bidragsnivå 2017/2018 kommer i juni månad. 

Till viss del beror överskottet i förhållande till budget på en försiktighet inom förvaltningen. En ny 
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organisation behöver tid på sig för att komma på plats. En del beror också på svårigheten att få tag i 
utbildade förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader. Förvaltningen gör bedömningen att det på 
helåret inte kommer att finnas ett överskott på grund av de valideringsinsatser som görs och 
genomförandet av uppdragen från KAL-gruppen. 

Förvaltningen räknar på ekonomiska effekter av de ej budgeterade utökningar som behöver göras i 
form av fler förskoleplatser. För att klara alla placeringar öppnas två tillfälliga avdelningar upp på 
Villans förskola från april månad. Under sommaren renoveras och i ordningsställs tre ytterligare 
avdelningar på Skogsängens förskola för en permanent inflytt i augusti. De två tillfälliga avdelningarna 
på Villas förskola flyttar då till Skogsängens förskola. Kostnader för dessa avdelningar är inte 
budgeterade. Utökning av platser behöver även ske på Hulta Torgs förskola från mars med 12 barn och 
på Moldeparken från april med en avdelning. Dessa utökningar är inte budgeterade. Falkungens 
förskola har sin verksamhet på Kinnarummaskolan. Grundskolan har meddelat att de från hösten 
behöver få tillgång till lokalerna. De paviljonger som Sagans förskolan går ur när förskolan öppnar i nya 
lokaler efter sommaren ska flyttas till gården vid Kinnarummaskolan. 

Förvaltningen har erhållit 2 594 tkr för flyktingmottagande i form av ramtillskott. Tillskottet är av 
engångskaraktär och ska inte användas till nivåhöjande insatser. Förvaltningen ser att medlen behöver 
användas till volymökningar under året. 

  

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -3 496 -12 366 -12 366 0 

Nettokostnad  -3 496 -12 366 -12 366 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -590 -2 525 -2 525 0 

Nettokostnad  -590 -2 525 -2 525 0 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 55 114 47 861 117 907 117 907 0 

Kostnad -250 175 -259 445 -778 958 -778 958 0 

Nettokostnad -195 061 -211 584 -661 051 -661 051 0 

Öppen förskola      

Intäkt 18 19 60 60 0 

Kostnad -786 -986 -3 067 -3 067 0 

Nettokostnad -768 -967 -3 007 -3 007 0 

Familjecentral      

Intäkt 71 123 357 357 0 

Kostnad -863 -1 439 -4 452 -4 452 0 

Nettokostnad -792 -1 316 -4 095 -4 095 0 
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Tkr 
Utfall 2016-

04 
Utfall 2017-

04 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 -7 000 -7 000 0 

Nettokostnad  0 -7 000 -7 000 0 

Totalt      

Intäkt 55 203 48 003 118 324 118 324 0 

Kostnad -251 824 -265 956 -808 368 -808 368 0 

Nettokostnad -196 621 -217 953 -690 044 -690 044 0 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +312 tkr. En del av avvikelsen beror på 
vakanser i form av vård av barn och sjukdom, men även på att kurser och konferenser inte genomförts 
ännu. En annan del är att inköp av material och tjänster varierar mellan perioder. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +252 tkr. Utfallet varierar mellan månaderna. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +1 438 tkr. Intäkter i form av 
barnomsorgsavgifter har under perioden varit något högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelse 
som finns avseende personalkostnader beror till viss del på en försiktighet inom förvaltningen. En ny 
organisation behöver tid på sig för att komma på plats. En annan del är svårigheten att få tag i utbildade 
förskollärare, vilket ger lägre personalkostnader och att utbildningsinsatser genomförs vid olika 
tidpunkter och inte helt följer budget. Förvaltningen gör bedömningen att det på helåret inte kommer 
att finnas ett överskott på grund av de valideringsinsatser som görs och genomförandet av uppdragen 
från KAL-gruppen. Förvaltningen har under perioden köpt fler platser från fristående verksamhet än 
budgeterat. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +34 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +49 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert är 7 000 tkr och har ännu inte använts. Förvaltningen räknar på 
ekonomiska effekter av de ej budgeterade utökningarna som behöver göras i form av fler 
förskoleplatser och beräkningar görs även kring de uppdrag som kommit från KAL-gruppen. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal inskrivna barn från kommunen  6 205 6 432 

varav barn i fristående verksamhet  430 444 

Antal barn per årsarbetare i egen regi  5,8 5,5 
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6  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2016 

Utfall 
Jan-April 

2017 

Prognos 
2017 

Återstår 

Inventarier nya förskolor 2 400  0 2 400 0 

Summa 2 400  0 2 400 0 

Analys 

Sagans förskola, Kransmossens förskola samt Kärrabackens förskola öppnar under året. Dessutom har 
utökningar i form av fler avdelningar skett på Norrbyskolans förskola med 1 avdelning i början av året 
och på Skogsängens förskola med 3 avdelningar från augusti. 
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