Planbeskrivning

Detaljplan för Bergdalen,
Norrmalm 1:1 med flera, (Tokarpsberg)
Samråd

BN 2018-1619

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör dels för nya bostäder på Tokarpsbergs
västsida och dels att utveckla möjligheterna för rekreationsoch naturområdet. Bebyggelsen anpassas till platsen och
bevarar viltstråket samt skyddar naturen. Planen säkerställer
också utbyggnadsmöjlighet för Bergdalsskolan och kulturmiljön på fastigheterna Kronhjorten 1 och 5
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera., Tokarpsberg, Borås Stad, upprättad den 16 juni 2021.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder på
Tokarpsbergs västsida och att utveckla möjligheterna för
rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till
platsen och ha en hög arkitektonisk kvalitet och samtidigt
bevara viltstråket. Övriga området ska planeras så att naturen
skyddas. Planen säkerställer också utbyggnadsmöjlighet för
Bergdalsskolan och säkerställer kulturmiljön på fastigheterna
Kronhjorten 1 och 5.

Planområde

Området ligger strax norr om Borås centrum, och utgörs
av södra delen av Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse
mot väster. Tokarpsberg ligger mellan stadsdelarna Bergdalen
och Norrmalm, cirka 1,5 kilometer nordost om stadens mest
centrala del. Topografiskt ligger området cirka 50 meter
högre jämfört med centrum (Stora Torget). Planområdets
storlek är ca 6,5 hektar. Den obebyggda marken i området ägs
till stor del av kommunen, medan den bebyggda till stor del
är i privat ägo. Skolan och förskolan är i kommunal ägo.

Gällande detaljplan

Området är, förutom området vid den före detta Norrmalms
kyrka, inte planlagt sedan tidigare. Kyrkan ingår i stadsplan
P686 (lagakraft år 1978) som anger användningen allmänt
ändamål för platsen.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har anvisat Ås Härad ett markområde i
Tokarpsberg, där de under anvisningens tid ska utveckla idéer
för bostadsbebyggelse med hyresrätt.
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 i beslut § 2013/KS0499
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och eventuell utökning av Bergdalsskolan och Norrmalms
förskola. Avsikten är att i detaljplanearbetet studera områdets
lämplighet. Bebyggelsens omfattning och lokalisering,
trafik- och parkeringslösningar, påverkan på grönområde
och påverkan för såväl skolans som förskolans verksamhet.
I detaljplanen ska resterande delar av södra Tokarpsberg
säkerställas som grönområde.

byggnation på Tokarpsbergs västra sida i ett planprogram.
Programmet skulle bland annat studera markanvändningen
och konsekvenserna av denna för natur och rekreation samt
skolans och förskolans möjligheter för framtida expansion
samt hur en bostadsbyggnation påverkar trafiksituationen på
Norrmalm. Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad
för del av västra naturområdet och församlingshemmets
område. Den 2018-04-11 Pl 2018-000006 beslutade plan- och
bygglovschefen via delegation att sända planprogrammet för
samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut
§ SBN 2018-000231 att godkänna planprogrammet och att
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för område A.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4 kvartalet 2021
3 kvartalet 2022
4 kvartalet 2022
1 kvartalet 2023

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Stadsdelarna Norrmalm och Bergdalen är framförallt
bostadsområden men här finns även enstaka verksamheter
samt kommunal service genom förskolor och skolor.
Området har byggts ut i omgångar och byggnaderna speglar
respektive tidsepok, från 1920-tal och framåt. Gatunät och
bebyggelse har till stor del anpassats efter terrängen. Vissa
delar byggdes ut som egnahemsområde. Bebyggelsen utgörs
av blandade bebyggelsetyper. Det finns villor, radhus samt
flerbostadshus. Flerbostadshusen finns som större villor med
omkringliggande trädgård, och som lamellhus och enstaka
punkthus. Lamellhusen är upp till tre våningar och har ibland
även vindsvåning och parkeringsgarage.
Längs nordvästra sidan av berget norr om planområdet ligger
två radhusområden i suterräng som tar upp höjdskillnaderna i
den branta terrängen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 i beslut §
SBN 2015–000360 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att studera förutsättningarna för en bostads-
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STRATIONER,

Utsikt över Tokarpsberg och planområdet sett från väst.

Illustration av ny bebyggelse mot bergsväggen. (QGP arkitekter).
*Bakgrundsbild tagit från murberg.se
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Illustration av ny bebyggelse mot bergsväggen sett från centrum. (QGP arkitekter).

RATIONER,
e”, Tokarpsberg

200120

*Bakgrundsbild
tagit från
Utsikt
frånmurberg.se
toppen
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ATIONER,
”, Tokarpsberg

av Tokarpsberg med illustration av de nya husen (QGP arkitekter).
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Ny bebyggelse

Detaljplanen tillåter flera nya byggrätter.
På västsidan av Tokarpsberg mellan bergsbranten och fastigheterna Kronhjorten 1-5 planeras nybyggnation i form av
tre höga flerbostadshus. Husen blir mellan 7 och 14 våningar
höga där varje huskropp får två olika höjdnivåer. Dessa ska
byggas på pelare med ett litet fotavtryck där trapphus och
hiss kommer finnas. Huset mot söder blir högst och huset
mot norr lägst.
På fastigheten Norrmalm 1:25 och där den före detta kyrkan
finns idag, tillåter planen byggnation av ett parkeringshus
kombinerat med bostäder. Båda befintliga byggnader
kommer att rivas om byggrätten ska kunna njuttas. Parkeringshuset föreslås byggas i suterräng i fyra våningar.

Norrmalms tidigare kyrka & församlingshem

På fastigheten Kronhjorten 3 tillåter planen att riva befintligt
hus för att bygga ett nytt flerbostadshus. Huset kommer att
byggas i suterräng med tre olika nivåer och kommer i höjd att
vara anpassat till övriga byggnader bredvid.
På fastigheten Kronhjorten 4 tillåter planen en större byggrätt så att man kan bygga ett hus framför det befintliga.

Historik och kulturmiljöer

I västra delen av planområdet ligger fastigheterna Kronhjorten 1 och 5 med flerbostadshus som uppfördes 1955-56 efter
ritningar av boråsarkitekten Anders Svänsson. Bostäderna
var mestadels på 2 -3 rum och kök. Byggnaderna ersatte en
äldre träbebyggelse som tidigare fanns på platsen.
De två främre byggnaderna utgörs av lamellhus längs
gatan. De tre bakre punkthusen har på ett omsorgsfullt sätt
placerats i den branta terrängen och tagit upp höjdskillnaden
i byggnaden och genom placeringen av garagelängor mellan
huvudbyggnaderna. Byggnaderna har en säregen form,
fönstersättning och detaljer från sin tidsepok. Utmärkande
detaljer är perspektivfönster, smidesdetaljer i balkongfronter,
glasbetong, tegelomfattningar och ekportar vid huvudentréerna.

Förslag på nytt hus på Kronhjorten 3 (Arkimark arkitektkontor).

Kronhjorten 1 och 5 med ursprungligen fasad av ljusgrön, genomfärgad puts.

Ursprungligen hade fasaderna en tidstypiskt ljusgrön,
genomfärgad puts. Fasaden är numera vitmålad och även
takmaterial har förändrats. Både tak och fasadkulör är dock
relativt enkla att återställa i framtiden.
Bebyggelsen i kvarteren Kronhjorten 1 och Kronhjorten
5 utvärderades som kulturhistoriskt värdefull vid en byggnadsinventering i Borås Stad 1998. De är även utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads Kulturmiljöprogram
från 2001. De är att betrakta som byggnader som omfattas
av Plan- och bygglagen (PBL) 8:13 vilket innebär förbud mot
förvanskning. Bortsett från att fasaderna målats vita framstår
Kronhjorten 1 och 5 i dag med vitmålad fasad.
PLANBESKRIVNING – DETALJPLAN
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JUNI 21 SOMMARSOLSTÅND

MARS 20 VÅRDAGJÄMNING

SEP 22 HÖSTDAGJÄMNING

DEC 21 VINTERSOLSTÅND

Sol- och skuggstudie (QGP arkitekter)

TUDIE,
bebyggelsen
”, Tokarpsberg

0120

15:00

i de aktuella kvarteren som ett av stadens bästa
exempel på bostadsbebyggelse från tiden. Dessutom är det
ett av få något större projekt som byggdes av en mindre
byggmästare vid den tiden.
Byggnaderna på Kronhjorten 1 och 5 bevaras och skyddas i
denna detaljplan.
Norrmalms kyrka och församlingshem klassas som Kyrkligt
kulturminne enligt 4 kapitlet i Kulturmiljölagen och finns
beskriven i bebyggelseregistret. Eftersom den är tillkommen
efter år 1939 så omfattas den inte av tillståndsplikt. Den är

idag inte längre en kyrka och den bedöms inte vara bevarandevärde ur bebyggelsesynpunkt. I detaljplanen förslås att
kyrkan kan rivas och försas med nybyggnation.
På Tokarpsberg finns spår kvar från tidigare militäranläggningar. Det finns en högreservoar kvar med anslutande
ledningar. I övrigt bedöms inte anläggningarna påverka
områdets användning.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bostäder

Detaljplanen kommer att tillföra området drygt 150 nya
bostäder.

Arbetsplatser

Närområdet är framförallt ett bostadsområde, men på
Bergdalsskolan finns en del arbetsplatser. Inom planområdet
finns möjlighet för kontorsverksamhet.

Offentlig service

Precis söder om detaljplaneområdet ligger Bergdalsskolan
med cirka 340 elever från förskoleklass till årskurs sex.
Skolan har även fyra fritidsavdelningar. Förskolan Tokarpsberg med fyra avdelningar ligger i anslutning till skolan, men
med en egen gård. I dagsläget har skolan tillräckligt med
Bergdalsskolan
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QPG

Passage under väg behövs.

UTREDNING: GÅNG- & CYKELBANA
Gång- och cykelbana med 4 % lutning som rör sig upp för backen (QGP Arkitekter).
Alternativ 1: Gång- och cykelbana med 4 % lutning som rör sig upp för backen.
Tillgänglighet för nedsatt rörlighet - lutning på 2.5 % uppfylles ej.

Gång- och cykelbro utan lutning och utan ingrepp i marken (QGP Arkitekter)
Alternativ
2 -det
Bild bli
1: Gångoch cykelbro
lutning
utan ingrepp ialternativt
marken.
lokaler för sin verksamhet men på
sikt kan
aktuellt
att utan
den
egnaochfastigheten,
mot Tokarpsberg. De
Detta alternativ är en fullt tillgänglig lösning.
bygga ut skolan. I detaljplanen blir den del av naturområdet
närliggande fastigheter skuggas även av själva Tokarpsberg
som njyttjas som skolskog planerad som sådan och skolan får
under morgonen (förutom under sommarmånaderna).
en byggrätt i anslutning till skolan.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med befintliga byggnader och träd som redan
finns på platsen.
Kommersiell service
I närområdet finns viss service såsom pizzeria, kiosk och
träningslokaler.
Tillgänglighet
Planområdet är kuperat och tillfarter till nya bostäder
behöver anpassas för att uppnå en god tillgänglighet. För
Ljus- och skuggförhållanden
En solstudie har utförts baserat på den planerade bebyghusen som ligger mot stupet finns flera möjligheter att
gelsen. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid
säkerställa god tillgänglighet. Trots att terrängen är brant är
olika tider under året: vårdagjämning, sommarsolstånd,
det möjligt att göra slingrande gång- och cykelstig med 4 %
höstdagjämning och vintersolstånd. Enligt studien medför
lutning norr om parkeringshuset. Därutöver tillåter planen
den planerade bebyggelsen endast en marginell ökning av
också att en gångbro från parkeringshuset med en hiss och
skuggning på kringliggande fastigheter, detta runt klockan
nio under sommarsolståndet. Övrig tid faller skuggan inom
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trappa ansluten. Det är viktigt att säkerställa att allmänheten
också får tillgång till naturområdet via de nya anslutningarna
till nybyggnationen.
Tillgänglighet till parkeringshuset och till nybyggnationen på
Kronhjorten 3 är lättare att säkerställa i det att dessa kan nås
från Engelbrektgatan alternativt Lindebergsgatan.
Full tillgänglighet till naturområdet kan vara svårt att
åstadkomma på grund av brant terräng. Lättast tillgängligt är
naturområdet från norr utanför detaljplanen, där terrängen
lutar minst och en stig/gammal skogsväg gör tillträdet lättare.

En upprustning av vissa gångstigar och tydliggörande av
entréer till naturområdet skulle kunna förbättra tillgängligheten till rekreationsområdet och utsiktsplatsen. Se även
avsnitten Gångtrafik (nedanför) och Lek och rekration på sid
15.

3. Gator och trafik
Gatunät

Gatunätet i området utgörs i huvudsak av bostadsgator med
blandtrafik där trafikmängderna är måttliga. Att tillföra mer
trafik från utbyggnadsområdena är således inte ett kapacitetsproblem utan mer en fråga om trafiksäkerhet och miljö. I
trafikplaneringen samt utformning av stråk och gatumiljöer
ska barnperspektivet beaktas. En resvaneundersökning
gjordes år 2015 och riktade sig till boende i hela Borås.
Undersökningen visar att boende i Norrmalm använder bil
vid 61 % av alla resor medan bilanvändningen i Bergdalen är
75 %, jämfört med genomsnittet för Borås Stad där andelen
är 64 %. Andelen resor som utförs med kollektivtrafik är
lägre för boende i Norrmalm och Bergdalen, medan fler
promenerar och cyklar jämfört med Borås som helhet.

Gångtrafik

I detaljplaneområdets närhet är det mest mindre villagator
med gångbana på ömse sidor om gatan. Stigar ansluter upp
på Tokarpsberg men är relativt dolda om man inte känner till
dessa. Entrépunkterna behöver därför förstärkas. Möjlighet
ska finnas att nå naturområdet från flera olika håll. I nordost
går stigar österut i Kypeterrängen från Liljebergsstigen. Här
finns möjlighet att tydliggöra stigen västerut till Tokarpsberg
för att sammanbinda områdena. Uppe på Tokarpsberg finns
flera stigar, se vidare under rubriken Natur.

Brahestigen set från Tokarpsberg

Hansastigen är en gångväg som fungerar som länk genom
bostadsområdena då den knyter samman Döbelnsgatan och
Engelbrektsgatan på en annars lång sträcka utan genomfarter.
Den blir en genväg för gående inom stadsdelen och med
målpunkter som natur, Sagavallen, förskola och kiosk. Den
fungerar även som en spridningskorridor mellan angränsande
naturområden. Då det finns få sådana stråk i öst-västlig
riktning är den särskilt viktig och har potential att förbättras.
Idag vinterväghålls Hansastigen inte och det saknas belysning. Det finns möjligheter att förbättra gångstråket så att
den blir trygg, inbjudande och säker året runt. Dock får
sådana åtgärder inte påverka spridningskorridoren för djur
och natur negativt. Exempelvis bör belysning inte ske hela
natten.

Cykeltrafik

Utmed Döbelnsgatan finns cykelbana kombinerad med gångbana och ny cykelväg finns längs med Gustav Adolfsgatan.
I övrigt är cykeltrafiken hänvisad till blandtrafik i gatunätet.
Lindebergsgatan
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Från planområdet är avståndet till exempelvis Stora Torget
och till Resecentrum cirka 2 kilometer, vilket är en relativt
kort sträcka med cykel och som kan nås via cykelbanan längs
Döbelnsgatan. Det som talar mot är topografin med en
relativt stor höjdskillnad till centrum. Trots den utmanande
topografin visar resvaneundersökningen från 2015 att gångoch cykelresornas andel för boende i Norrmalm är något
högre jämfört med Borås som helhet. I takt med att fler
använder elcykel minskar topografins utmaningar.

Cykelparkering

Cykelparkeringar behöver anordnas vid de planerade bostäderna. Det behöver finnas 25 cykelparkeringsplatser per 1000
kvadratmeter bruttoarea (BTA). Dessa bör placeras nära
entréer, både entréer till bostäder och rekreationsområde,
samt under tak. Vid entréerna till naturområdet finns idag
inga cykelparkeringar. Genom att underlätta för cykelparkering vid skogsområdet kan incitamenten för att cykla dit
ökas.

betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god
tillgänglighet till kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till viktiga målpunkter och till Borås centrum, är
förutsättningarna goda för att flertalet resor ska kunna ske
med andra färdmedel än bil. Påverkan på trafiksystemet kan
därmed bli mindre.
Under planprogrammet för Tokarpsberg blev en trafikutredning framtagen där trafikflöden har beräknats för
programområdet, för att utreda eventuella påverkan på
trafiksystemet (Sweco, 2018-04-05). Sammantaget bedöms
befintligt gatunät klara tillkommande flöden från föreslagen
bostadsexploatering.
Trafikalstringen från föreslagen bostadsexploatering inom
hela programområdet beräknas uppgå till cirka 1650 fordon/
vardagsdygn. Trafikalstringen är beräknad på 330 lägenheter,
var av detaljplaneområdet kan tänkas att rumma hälften av
lägenheterna. Den större delen av denna trafik är riktad mot
söder, mot centrum och väg 40.

Kollektivtrafik

Enligt trafikanalysen fördelas trafiken mot centrum i huvudStråket trafikeras och kommer att fortsätta trafikeras av
sak på Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan. Mot väster/norr
stadstrafik och det finns även ambitioner om att utveckla
väljer trafiken i huvudsak Brahegatan. Trafikfördelningen på
stadstrafiken i området. Hållplatserna Sagavallen och
4.3 Trafikalstring
specifika gator är dock osäker och kan påverkas genom att
Adilsgatan blir nåbara från de planerade bostäderna inom
Biltrafikalstring
vanligen i intervallet
4-6 bilförflyttningar/vardagsdygn.
exempelvis hastighetssäkra gator där trafiken inte bör öka.
cirka 100 tillfrån
300bostäder
meter ligger
och trafikeras
av stadsbuss
med 15
Den lägre siffran förutsätter 3.3
tät bebyggelse,
gång- och cykelavstånd till kommersiell och
Biltrafik
minuters
mellanrum.
Från naturområdets
södra
entré
finns
offentlig
service
samt god tillgänglighet
till kollektivtrafik.
Den
högre
siffran vid gles
Det saknas
trafikmätningar
att till
tillgå
i De
området
men med
av Boråsnätet
stads
trafikmodell
bebyggelse
och längre
avstånd till
service
samt cirka
mindre
god meter
tillgänglighet
kollektivtrafik.
korsningar
i det hjälp
övergripande
som
utifrån ett
det en hållplats
på Gustav
Adolfsgatan
200
bort.
har ett nuläge beräknats.
I detta fall har alstringen antagits till 5 vilket för 230 bostäder skulle innebära 1 150
kapacitetsperspektiv skulle kunna påverkas mest är Kungstrafikflödena
i Figur 4 gatan
bedöms
ge en grov indikation
på nivåerna
i gatubilförflyttningar/vardagsdygn och förDe
330redovisade
bostäder 1 650
bilförflyttningar/vardagsdygn.
– Järnvägsgatan,
Kungsgatan
- Yxhammarsgatan
samt
Biltrafik
nätet. Generellt är flödena relativt måttliga. Döbelnsgatan har flöden som är lite större och
Vegagatan
Skaraborgsvägen.
Korsningarna utmed KungsFler bostäder
i ett område
bidrar
med
fler människor
och
4.3.1 Beräknade
trafikflöden
av endast
trafikalstring
somprogramområdets
bedöms
ligga i storleksordningen
3 000 – 5– 000
fordon/vardagsdygn.
gatan
är
signalmässigt
samordnade
mellan Järnvägsgatan och
därmed
fler
resor.
Att
antalet
resor
ökar
behöver
dock
inte
Figuren nedan visar beräknade trafikflöden på gatunätet som programområdet ger
upphov till. Beräkningen avser det alternativ med flest bostäder, 330 stycken.

Figur 7 Beräknade trafikflöden av endast programområdets trafikalstring (fordon/vardagsdygn i tusental).
Trafikutredning
från planprogrammet. Beräknade
trafikflöden före utbyggnad av
Beräknade trafikflöden av endast programområdets trafikalstring (fordon/
Figur 4 Beräknade
Röda pilar visar tänkbara anslutningspunkter
till vägnätet. trafikflöden före utbyggnad av programområdet, nuläge 2015 (fordon/vardagsdygn i

tusental)
programområdet, nuläge 2015 (fordon/vardagsdygn
i tusental), Sweco 2018

vardagsdygn i tusental). Detaljplaneområdet förväntas att stå för hälften av
trafikökningen. Sweco 2018

8(9)
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Åsbogatan vilket bedöms minska den enskilda korsningens
kapacitet. Dessa är idag relativt hårt belastade under högtrafik, men bedöms med utgångspunkt från dagens flöden ha
kapacitet för de tillkommande flödena från Tokarpsberg,
även om hela planprogrammet med en utbyggnad upp till
cirka 300 bostäder realiseras.
Påverkan på trafiken närmast den nya bebyggelsen beror av
var angöring till bostäderna kommer ske. Lindebergsgatan
används idag som skolväg för barn till Bergdalsskolan. Den
är relativt smal med mycket parkerade bilar och har en smal
trottoar. För att underlätta situationen med hämtning och
lämning av barn är Lindebergsgatan blivit ensriktat. För att
trafiken från detaljplanen inte ska påverka skolvägen möjliggör detaljplanen att Lindebergsgatan utökas så denna blir
tvåfilig upp till utfarten till bostadshusen (Se angöring och
utfarter).

Bilparkering

Parkeringsbehovet är som utgångspunkt 7 bilar per 1000 m2
bruttoarea bostäder (BTA). Detta tal reduceras med 10 % då
området har god tillgång till kollektivtrafik. Därtill kommer
möjligheten att banta ner behovet ytterligare genom åtgärdspaket för reducering enligt Borås Stads parkeringsregler. Där
finns fyra steg av åtgärdspaket där parkeringsbehovet kan
reduceras från 15% - 40%.
Bilparkeringen för nybyggnationen kommer att ordnas
genom ett nybyggt parkeringshus placerad där den före detta
kyrkan finns och på fastigheten Norrmalm 1:25. Båda kyrkan
samt villan på Norrmalm 1:25 kommer att rivas. Parkeringshuset kommer delvist att kombineras med bostäder.
För fastigheten Kronhjorten 3 kan parkeringen ordnas i
garage under husen där det nedersta planet mot bort från
vägen kan byggas bredare för att rymma garaget. Även här
gäller möjligheterna för att parkeringsbehovet kan reduceras
genom åtgärdspaket.

Övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket
arbetat med åtgärdsvalsstudien Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning.
I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och
det som åtgärdsvalsstudien Noden Borås kommit fram till.
Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder
och tidplan för genomförande.

Angöring och utfarter

I planprogrammet och som en del av trafikutredningen
(SWECO 2016, 2018) blev också alternativa angöringar
för de tre höga bostadshusen värderade. Alternativet som
bedömts som mest lämpligt är en ny tillfart från Lindebergsgatan.
De tre bostadshusen mot berget är därför tänka att angöras
via Lindebergsgatan där angöringen i stort följer befintlig
angöring till den före detta kyrka och församlingshem. Som
redan beskrivit under Bilparkering kommer bilparkeringen att
finnas i parkeringshuset, så mycket av trafiken till bostäderna
kommer inte att åka helt upp till husen. Parkeringshuset
är tänkt att angöras från tre sidor. Lutningen till entrén

Parkeringshus i tre plan med bostäder mot Engelbrektgatan. (QGP Arkitekter)
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på husen ger en lutning på cirka 8% vilket är godtagbar
eftersom majoriteten av parkeringen kommer finnas i parkeringshuset.
Lindebergsgatan blir tvåfilig upp till utfarten, så den trafik
detaljplanen kommer generera behöver inte åka förbi skolan
och försämra trafiksituationen.
Nybyggnationen på Kronhjorten tre angöras till Engelbrektgatan som fastigheten redan idag ansluter till. Övriga
befintliga hus utfart förändras inte av detaljplanen.

Riksintressen

Planområdet har tidigare berörts av riksintressen för nya
järnvägen mellan Borås och Göteborg som var på samråd två
från 14 september till 6 november 2020 där järnvägen går i
tunnel i berget under planområdet i stationsalternativ B1. Då
detaljplaneområdet börjar 500 meter från och minimum 35
höjdmeter över planerade tunnelmynningen var värderingen
dock att detaljplanen inte att påverka riksintressen negativt.
Den nya järnvägen var på samråd 3 från till 19 april 11 juni
2021 där stationsalternativ B1 var alternativet borttagen och
planen berör inte längre riksintressen för nya järnvägen.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Det finns en högreservoar inom planområdet med anslutande ledningar. Reservoaren används inte
längre.

Dagvatten

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.

Värme

Nybyggnation kommer att anslutas till fjärrvärme.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Ny
transformatorstation kommer att behövas för att försörja
nybyggnationerna.

Stora delar av detaljplaneområdet planeras som naturmark (vy från nord).
PLANBESKRIVNING – DETALJPLAN
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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.

5. Mark
Natur och vegetation

En stor del av planområdet utgörs av stadsdelsskogen
Tokarpsberg. Det är ett naturområde som används som
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog. En inventering och analys av naturvärden och friluftsliv har gjorts för
hela Tokarpsberg och en djupgående inventering av västra
delen av Tokarpsberg (Enviroplanning, 2016). Det finns både
naturvärden och rekreationsvärden i området och på flera
platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper med
ett visst naturvärde med stigar och promenadstråk.

Lövskog med björk, rönn och fågelbär, Objekt E. (Enviroplanning 2016)

Biologisk mångfald

I detaljplaneområdet finns vissa naturvärden (klass 4) med en
blandning av blandskogar och lövskogar med vissa värdeelement som död ved och bergväggar samt sparsamt med
sällsynta arter. I södra delen av detaljplaneområdet sammanfaller klass 4-objekten med viktiga områden för rekreation,
bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen. Denna del
med skolskog och grillplats undantas från exploatering
medan vissa stigar påverkas.

Objekt E: Lövskog med stensamlingar och stig (Enviroplanning 2016).

Biotopkarteringen av Tokarpsbergs östra del visar på en
mångfald av biotoper: blandskogar med löv- eller barrträdsdominans, en alsumpskog, flera lövskogar i branter och
nedanför berget med inslag av triviala lövträd som björk och
asp men även ädellövsskogsinslag, igenväxningsmarker med
högörtsvegetation och mitt på berget ett relativt stort område
med fin granskog. Dessa bevaras i detaljplanen.
Delar av Tokarpsberg är sedan tidigare planlagt för natur och
nu föreslås att en ännu större del planläggs för natur. Det
innebär ett tydliggörande av områdets natur- och rekreationsvärden och att byggnation inte ska göras i dessa delar. Enbart
mindre delar av området föreslås tas i anspråk för bostäder.
Skolskogen föreslås planläggas som skolområde, men med
restriktioner om att marken inte får bebyggas utan fortsatt
ska vara natur och vara tillgänglig för allmänheten.

Naturvärden från planprogrammet (Enviroplanning 2016)
14
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Spridningskorridor för djur och växter

Området fungerar även som spridningslänk mellan andra
grönområden söder om Borås djurpark med flera viltstråk in
och ut ur området. Den viktigaste spridningskorridoren för
större däggdjur utgörs av det sammanhängande skogspartiet
i nordöstra hörnet av Tokarpsberg (utanför detaljplaneområdet) som förbinder området med Kypebergsområdet. Samtliga spridningsvägar är dock viktiga att behålla och förstärka.
Kopplingen åt väster ska finnas kvar med grönstråk som
landar ner mellan bebyggelsen längs Engelsbrektsgatan,
vilket blir kopplingar både för människor och djur till
skogen. Då det enbart finns en enda spridningskorridor
västerut ska djur ha företräde framför människor då åtgärder
görs i stråket. Spridningskorridoren bör bevaras och gärna
förstärkas.

En utredning har gjorts för principer till att säkerställar att
spridningskorridoren finns kvar efter och under nybyggnationen (Utredning ekostråk 2019, QPG). Detaljplanen sätter
krav på att ett ekostråk eller viltpassage bevaras under delar
av byggnaderna. Planen reglerar att passagens dimensioner
är anpassad till hjortdjur genom att ställa krav på ett så kallat
öppenhetsindex definierad som höjden gånger bredden
dividerad med längden. Samtidig regleras att fönster och ljuskällor inte får finns i passagen och att denna ska vara öppen
på minst tre sidor. Därutöver bör utformningen ta hänsyn till
fri sikt, gömställen för mindre djur och naturligt marktäcke.
Eventuella stödmurar bör inte försämra passagen.

Lek och rekreation

Bergdalsskolan använder delar av Tokarpsberg som skolskog
och den blir som en förlängning av skolområdet. Här finns
även ett visst naturvärde. Skolskogen är mycket viktig att
Detaljplanen tar i hög utsträckning hänsyn till spridningskorbevara då den ligger i direkt anslutning till skolan och tillför
ridoren. Korridoren mot Kypeberg norr om planområdet
mervärden både för lek och undervisning. Mångfalden av
påverkas inte. Korridoren västerut bevaras, men dennas
biotoper i närområdet ger även möjlighet för naturpedagogik.
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förbättras ytterligare. Även andra funktioner som stärker
rekreationsvärdena skulle kunna vara möjliga på berget, men
behöver studeras vidare.
Det finns idag upptrampade stigar inne i naturområdet
genom vilka det är möjligt att ta sig upp på berget från flera
håll. Dessa kan nyttjas av båda djur och människor. De
södra, nordöstra och centrala delarna av berget verkar dock
nyttjas mest av människor. Här är stigarna fler och grillplats,
skol- och förskoleskogar samt utsiktsplatser finns. För att
förstärka rekreationsvärdena behöver flera av stigarna och
utkiksplatsen röjas och markeras.
Från skolskogen går det en stig upp på berget. Utanför
detaljplaneområdet från norr finns det en stig som delvis har
haft markbeläggning. Härifrån är höjdskillnaden till toppen
av berget med utsiktsplats inte så stor. Förbättringsåtgärder
med markbeläggning och tydliggörande av entrén skulle
förstärka tillträdet till naturen från detta håll. På grund
av höjdskillnaderna kan det vara svårt att göra stigen fullt
tillgänglig så att den inte utgör något hinder för personer med
funktionsvariationer, men åtgärder skulle ändå möjliggöra
tillträde för fler än idag. Tillgängliggörandet av naturen ska
dock inte ske på bekostnad av naturvärden utan en avvägning
bör göras i varje enskilt fall då åtgärder planeras.
Då delar av området mot väster föreslås bebyggas kommer
vissa av gångstråken påverkas. Det ska fortsatt vara möjligt
att röra sig genom, alternativt förbi, dessa föreslagna
bostadsområden så att tillgängligheten för allmänheten till
grönområdet inte försämras.

Grönområdesplan

Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan samverka i stadens fortsatta
utveckling. Syftet med grönområdesplanen är framförallt att
trygga att det även i framtiden finns tillgång till värde¬fulla
grönområden i kommunen. I grönområdesplanen är
Tokarpsberg klassad som stadsdelspark med Klass II, vilket
är definierat som ”mycket viktiga grönområden som är
oersättliga på lokal nivå”. Det anges i grönområdesplanens
inventering för Tokarpsberg att flera stigar går genom
området, som nyttjas flitigt. Bedömningen är att värdena på
Tokarpsberg påverkas genom detaljplaneförslaget men till
stor del ändå kan bevaras.

Radon

Gammastrålning uppmättes vid Tokarpsbergs berggrund
med en handhållen gammaspektrometer som mäter halter
av kalium-, uran-, torium-, och radium och därmed markens
bidrag till radon i markluft. Samtliga mätningar gav en
beräknad radioaktivitet på lägre än 25, vilket klassas som
lågradonmark. Inga radonskyddsåtgärder behöver, med
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avseende på det naturligt förekommande berget, göras i
planområdet. För att undvika åtgärdsbehov ska fyllnadsmaterial (ex. sprängsten) också klara uppsatta gränsvärden.
(COWI 2019)

Geoteknik

En geoteknisk undersökning är framtagen för sydvästra
delen av Tokarpsberg i Borås. Utförda undersökningar visar
att jordlagerföljden består av friktionsjord ovan berg. Det
översta skiktet utgörs av mulljord eller mullhaltig sand.
Därunder förekommer grusig, siltig sand på berg. Djup till
fast botten/berg varierar mellan ca 1 och 5 meter enligt
utförda slagsonderingar. I utförda provgropar i samband
med den miljötekniska undersökningen har berg eller block
schaktats fram på ca 1,5 meters djup. I den nordöstra delen
av området finns flertalet stenar och block i ytan.
Jordlagerföljden i kombination med de grunda djupen till
berg medför att risk för jordskred bedöms vara liten inom
området. Sättningarnas storlek, vid måttliga laster, förutsätts
bli små och ske relativt snabbt. (COWI 2019).

Bergteknik

En bergteknisk utredning är framtagen för planområdet
Tokarpsberg (COWI 2019). Inmätta sprickriktningar visar att
hela bergsslänten är ett högriskområde, då 4 sprickgrupper
med ogynnsamma riktningar samverkar med den branta
slänten på ungefär 55 grader. Att sprickor är delvis lerfyllda
påverkar också stabiliteten negativt. Det gjordes dessutom
förhållandevis många observationer av tidigare blockutfall
längs med hela slänten. Det råder därför stor risk för ras- och
blocknedfall i detta område. I den sydvästra delen av planområdet bedöms riskerna att bergras från slänten skall nå ner
som liten.
Ett Bergtekniskt utlåtande (COWI 2020) innehållande kostnadskalkyl på bergsförstärkningen har tagits fram (COWI)
och rekommenderar att säkring av berget kan ske genom att
bulta eller skrota ner block. Eftersom sprickor i berggrunden
är ogynnsamma och leder till blockbildning bedöms det som
nödvändigt att i stor utsträckning bulta fast block, då de när
de sitter fast bidrar till att öka den totala stabiliteten i berget
som hålls ihop. Kostnaden för att säkra berget estimeras till
knappt 1 000 000kr.
När bergförstärkningen utförts ska arbetet och kvarvarande
berg besiktigas av bergsakkunnig. Den totala bergförstärkningen ska om korrekt utförd hålla en lång livslängd, upp
till 120 år. Besiktning av bergförstärkningen ska utföras vart
10:e år till en kostnad runt 20 000 kr – 50 000 kr per tillfälle.
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Möjliga problemområden

Administrativ bestämmelse angående som villkorar att
bergsäkringen ska utföras innan startbesked är anfört på
plankartan.

Förorenad mark

I Figur 21 nedan visas Tokarpsbergs planområde med planerade byggnader ungefärligt

Två20)
miljötekniska
markundersökningen (COWI juli 2019,
utsatta i blått. Inmätta sprickriktningar som plottats i Stereonät (Figur
visar att hela
december
2019) har gjorts inom planområdets
slänten är ett högriskområde, då 4 sprickgrupper med ogynnsammaCOWI
riktningar
samverkar
med den branta slänten på ~55°. Att sprickor är delvis lerfyllda påverkar
också
västliga
del stabiliteten
där nybyggnation
negativt. Området är markerat med rött. Det gjordes dessutom förhållandevis många

kommer att äga rum.

observationer av tidigare blockutfall längs med hela slänten (Figur 7, 9, 10, 12 & 19). Det
Båda undersökningarna
råder därför stor risk för ras- och blocknedfall i detta område.

påvisar föroreningshalter över
känslig markanvändning i tre borrprov totalt. Överskridande
halterföravser
endast
bly och avgränsat till västra delarna av
Vid lokalerna 10-15, som är belägna högre upp i slänten, bedöms risken
ras som
mindre
undersökningsområdet.
då hällar är rundade och inte så sprickintensiva. Sprickriktningarna är
inte lika ogynnsamma Mot bakgrund av de sammanlagda
vid lokal 14 och 15 då slänten böjer av mot norr.
undersökningsresultaten bedöms den totala föroreningsnivån inom undersökningsområdet vara liten. Påträffad
Vid det grönmarkerade området i den sydvästra delen av planområdet bedöms riskerna att
föroreningshalt bedöms även främst finnas i den översta
bergras från slänten skall nå ner som liten.
halvmetern av marken.
Låga halter av markradon uppmättes med Gammaspektrometern i området vilket kan
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utInga
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utgöra en viss risk för människors hälsa och/eller markmiljö,
föreligger ett saneringsbehov i samband med exploateringen
av området.

m/sites/A124040-project/Shared Documents/A221151-001-B-UTL-001.docx

Planbestämmelse om att sanering ska vara utfört innan
startbesked ges för grundläggning har tillfogats till planbestämmelserna för det område föroreningarna har påträffats.

Sprängning under byggtid

För eventuell sprängning inom planlagt område krävs polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617)

Rasrisk: Ett högriskområde är markerat i rött, och ett lågriskområde är markerat

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som
behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera
saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ
av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en
rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen
bör besiktigas, men det beror också på omständigheterna.

i grönt (COWI juli 2019)

Berget ska säkras upp innan eventuell sprängning (se Bergkontrolleras efteråt.

teknik) ochärsäkringen
Figur 21. Tokarpsbergs planområde med byggnader markerat i blått. Ett högriskområde
markerat i
rött, och ett lågriskområde är markerat i grönt.

http://projects.cowiportal.com/ps/A124040/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Bergteknik/A124040-B-PME-001.docx

SWEREF99 13 30, RH 2000
Punkt

Northing

Easting

Z

CWM09 6401572.596 117322.5695 181.7256
CWM08 6401591.087 117322.6797 180.6082
CWM07 6401574.937 117301.9248 176.5042
CWM06 6401566.746 117309.7564 176.1655

Markmiljö I provpunkterna CWM06 och CWM07 hittades bly över Känslig
Markanvändning (COWI December 2019)
PLANBESKRIVNING – DETALJPLAN
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6. Vatten
Inga sjöar eller vattendrag finns inom planområdet.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Översvämningsrisk

Ytvattnets kvalitet

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
översvämningskartering för Viskan, upprättad 2019 av MSB.

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras 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 vattenflödet inte 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.

Skyfall

Idag utgörs marken inom planområdet främst av naturmark
med enskilda befintliga hus i väster. I och med planförslaget
väntas andelen hårdgjorda ytor att öka minimalt. Planområdet ligger högt med bra avrinning och absorbering av
dagvatten och risken för översvämning är låg. Enskilda
lågpunkter finns bakom befintliga byggnader på kvarteret
Kronhjorten. Exploateringen kommer inte att påverkar dessa
negativt.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån
byggnader.

Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Blue spots kartläggning: lågpunkten där dagvatten kan samlas vid skyfall.
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

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 finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras 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.
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Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns
därför en närvaro i området kvällstid som är positivt ur ett
trygghetsperspektiv. För barn och ungdomar kan det finnas
en otrygghet i att själva ta sig till skolan, till fots eller med
cykel, då cykling sker i körbanan och barnen behöver korsa
bilgator. Inom naturområdet Tokarpsberg finns många
naturstigar men de är inte belysta, vilket troligtvis gör att de
inte används då det blivit mörkt.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Mötesplatser

Skolan och förskolorna är mötesplatser både för barn och
föräldrar. På Tokarpsberg finns bland annat grillplats och
utsiktsplatser. Genom förbättringsåtgärder i naturområdet
skulle befintliga mötesplatser kunna stärkas och nya skapas.

8. Störningar på platsen
Risk

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning
som natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt
inte om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly
eller t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner
eller funktioner för att binda ihop olika delar av staden
med stigar och liknande. Då kan mer skötsel förekomma.
I naturmark kan även gång- och cykelvägar och lekplatser
finnas.

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Huvudmannaskap allmänna platser

Buller och vibrationer

Kvartersmark

Luftkvalitet

Transformatorstation: Bestämmelsen E1 står för Transformatorstation och är en specificering av användningen
tekniska anläggningar. Inom egenskapsbestämmelsen e3
får transformatorstationer även placeras på kryssmark (där
endast komplementbyggnader får placeras).

I detaljplaneområdet planeras för bostäder som mestadels
ligger en bit ifrån gator medan vissa delar föreslås intill
befintliga gator. Viss ökning av trafiken på omgivande gator
uppkommer då nya bostäder byggts.

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

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Bostäder: Bokstaven B står för bostäder och tillåter bostäder
inom användningsområdet. På plankartan kombineras
bostäder med användningen K (Kontor), P1 (Parkeringshus)
och E1 (transformatorstation).

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten 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.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
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

GATA betyder allmän plats avsedda främst för trafik
inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. I
användningen ingår även komplement som behövs för gatans
funktion. GATA visar att gatorna ska ha kvar sin användning
som allmän plats för gata. Lindeberggatan utökas i förhållande till i dag (se Gator & Trafik).

Förtydligande av egenskapsbestämmelsesgräns: Egenskapsbestämmelsen e3 gäller
inom de rödmarkerade områden.

Kontor: Bokstaven K står för användningen Kontor och
tillåter för kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig
verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även
komplement till verksamheten kontor ingår i användningen.
På plankartan kombineras Kontor med användningen
Bostäder.
Skola: Bokstaven S står för skola och tillåter förskola,
fritidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. Även
komplement till verksamheten skola ingår i användningen.
Parkeringshus: Bokstaven P1 står för Parkeringshus och är
en specificering av användningen Parkering. Parkeringshus

PLANBESKRIVNING – DETALJPLAN
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får placeras inom användningsområdet. På plankartan
kombineras P1 med användningen B (Bostäder) och E1
(Transformatorstation).

Bebyggandets omfattning, utformning och
placering

Inom egenskapsområdet e1 gäller att största byggnadsarea
får vara 40 procent av fastighetsarean. Bestämmelsen gäller
inom delar av användningsområdet P1BE1 och användningsområdet S. Inom en del av användningsområdet BK regleras
största byggnadsarea av e2 som anger att högsta byggnadsarea
inom egenskapsområdet är 160 m².

att fasadmaterial ska vara puts i ursprunglig kulör, utvändig
tilläggsisolering är inte tillåten och takmaterial ska vara rött
lertegel likt ursprungligt. k 2 reglerar att fönstersnickerier,
entrépartier med omfattningar och portar utformas likt
ursprungliga vad gäller material, form och kulör. k3 reglerar
att balkonger med balkongfronter och smidesdetaljer utformas likt ursprungliga vad gäller form, material och kulör.

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd från
kommunens nollplan och betecknas med en rombsymbol
och plustecken framför siffrorna i romben. Nockhöjden
varierar från egenskapsområde till egenskapsområde. Högsta
nockhöjd inom planområdet är +228 meter över nollplanet
och lägsta är +181 meter över nollplanet.
Egenskapsbestämmelsen f1 gäller inom delar av användningsområdet P1BE1 och reglerar att endast bostäder får placeras
mot Engelbrektsgatan.
Placering: Inom egenskapsområdet BE1 regleras placeringen
av byggnader med bestämmelserna p1 och p2 som anger att
byggnaden ska placeras på pelare över marken. Vid p1 regleras
att där ska bildas ett viltstråk under byggnaden som beskrivit
i avsnittet Spridningskorridorer för djur och växter. De egenskapsområden där p2 gäller ska byggnaden placeras minst 3 meter
över marknivå.

Förtydligande av egenskapsbestämmelsesgräns: Egenskapsbestämmelserna k1 ,k 2
och k3 gäller inom de rödmarkerade områden.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud: bestämmelsen gäller kryssningarna mellan
Linderbergsgatan och Engelbrektsgatan samt Engelbrektgatan och Tomasgatan. Syftet är trafiksäkerhet i krossningarna.

Begränsning av markens utnyttjande

Prickmark. En del av kvartersmarken inom de flesta användningsområden är betecknad med prickmark. Här får ingen
byggnader placeras.
Korsmark: En del av användningsområdet BK och BE1 är
betecknat med korsmark som innebär att endast komplementbyggnader får placeras. På korsmarken inom användningsområdet BE1 får transformatorstation också placeras på
korsmark (egenskapsbestämmelsen e3).

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen fått
laga kraft.

Markreservat
Förtydligande av egenskapsbestämmelsesgräns: Egenskapsbestämmelsen p1 gäller
inom de rödmarkerade områden och egenskapsbestämmelsen p2 gäller inom de
blåmarkerade områden

Inom användningsområdet PBE1 finns bestämmelsen x1 om
markreservat för allmännyttig gångtrafik. Bestämmelsen
säkerställer att allmänheten har tillgång till naturområdet.

Varsamhet

Dela av byggnaderna inom kvarteret Kronhjorten (användningsområdet BK) är värdefulla utifrån ett arkitekturhistoriskt perspektiv (Se även Historik och Kulturmiljöer). För att
motverka förvanskning av värdefulle byggnadsdetaljer finns
därför varsamhetsbestämmelserna k1, k 2 och k3. k1 reglerar
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Förtydligande av administrativ gräns: Den administrativa bestämmelsen x1 gäller
inom det rödmarkerade området.
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Bro för gång och cykeltrafik: För att säkerställa tillgängligheten till husen inom användningsområdet BE1 tillåtas att delar
av kvartersmarken betecknad med prickmark eller kryssmark
kan byggas med bro för gång och cykeltrafik (se avsnittet om
tillgänglighet). Denna administrativa bestämmelse är betecknad
med a3.

Förtydligande av administrativ gräns: Den administrativa bestämmelsen a3 gäller
inom det rödmarkerade området.

Villkor för lov

Då markföroreningar finns inom delar av användningsområdet PBE1 och BE1 finns villkor for startsbesked för
grundläggning av byggnad betecknad med a1. Villkoret
för startbesked är att lämplighet avseende föroreningar, på
aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden
för angiven markanvändning. (Se även avsnittet om Förorenad
mark).

Förtydligande av administrativ gräns: Den administrativa bestämmelsen a2 gäller
inom det rödmarkerade området.

Planavgift

De fastigheter som inte har tecknad ett plankostnadsavtal
debiteras planavgift vid bygglov. Fastigheterna är markerad
med ett administrativa område Planavgift: Enskilda fastigheter har inte tecknad ett plankostnadsavtal och debiteras
därför med planavgift i bygglovet. Fastigheterna är markerad
med ett administrativa område betecknad a4. Övriga delar av
detaljplanen tars där inte ut planavgift.

Förtydligande av administrativ gräns: Den administrativa bestämmelsen a1 gäller
inom det rödmarkerade området.

På samma sätt finns ett villkor som säkerställer att startbesked inte får ges för bygg- och marklov förrän en riskbedömning av bergstabiliteten är utfört av bergsakkunnig och
berget är säkrat enligt bergsakkunnigs rekommendationer
(se avsnittet om Bergteknik). Villkoret gäller inom de ställen
där blockfall potentiellt kan göra skada på byggnader.
Bestämmelsen är betecknad med a2 och finns inom delar av
användningsområdet BE1 och BK.

PLANBESKRIVNING – DETALJPLAN

Förtydligande av administrativ gräns: Den administrativa bestämmelsen a 4 gäller
inom det rödmarkerade området.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025

Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden med
tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen ska se
ut 2025. Denna detaljplan bidrar till målområdena Människor
möts i Borås och Vi tar gemensamt ansvar för barn och
unga. Genom att Tokarpsberg stärks som rekreationsområde
uppmanas människor att mötas och barn får möjlighet att
leka i naturliga miljöer, både via skolskogen och resterande
delar av berget.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Detaljplanen
uppfyller strategin Bostadsbyggande och boendemiljöer
genom att förtäta och komplettera det befintliga bostadsområdet. Planen verkar också för att utveckla Gröna och
blå strukturer genom utvecklingen och bevarandet av
Tokarpsberg som rekreationsområde. Föregående bidrar även
till Sociala och hälsosamma livsmiljöer.

Planprogram

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 27 september 2018
ett planprogram för Planprogram för Tokarpsberg Bergdalen,
Norrmalm 1:1 m.fl. Borås som riktlinjer för kommande
detaljplanearbete.

Miljömål

Bland de nationella och regionala miljömålen berörs framför
allt miljömålet God bebyggd miljö. Planen bidrar till en
hållbar bebyggelsestruktur och samhällsplanering. Den bidrar
även till de regionala tilläggsmålen under miljömålet genom
att främja gång, cykel och kollektivtrafik. Tilläggsmålen Nära
till naturen och Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd
jordbruksmark påverkas också positivt.

Övriga kommunala dokument

Grönområdesplanen är beskrivit under rubriken Mark.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Exploatören (kommande fastighetsägaren) för del av Norrmalm 1:1, Norrmalm 1:25 och del av Rådjuret 2 ansvarar för:
»

Utbyggnad av samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av kvartersmark för bostäder, se rubrik 2
”Bebyggelse” och parkeringshus inom planområdet, se
rubrik 3 ”Gator och trafik”.

»

Utbyggnad av samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av gata, vilken utgörs av kvartersmark, inom
planområdet. se rubrik 3 ”Gator och trafik”.

Byggnadshöjd och form ska anpassas till platsen och smälta
in med berget och terrängen. Utsikten från berget får inte
skymmas. Tillräckligt med utrymme ska finnas kvar för
befintligt viltstråk längs med berget. Dessa principer följs i
detaljplanen. Även principerna för angöring enligt planprogrammet följs.

»

Utbyggnad av samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av fördröjningsanordningar för dagvatten
inom kvartersmark, se rubrik 4, ”Teknisk försörjning.

»

Marksanering inom egen fastighet, se rubrik 5 ”Förorenad mark”.

Skolområdet utökas också enligt planprogrammets principer
där utbyggnad bör ske framförallt inom befintligt skolområde. Det intilliggande skogsområdet används idag som
skolskog och i praktiken som en del av skolgården. Mindre
delar av skogen föreslås tas i anspråk vid eventuellt framtida
behov av att bygga ut skolan, men möjligheten för lek och
undervisning i skolskogen ska finnas kvar och bör planläggas
för det.

Kommunen ansvarar för:

Denna detaljplan följer de riktlinjer som finns i planprogrammet. Nybyggnationen finns inom det område som i planprogrammet är benämnd område A. Enligt planprogrammet
skulle en relativt hög exploatering kunna vara möjlig på liten
yta samtidigt som naturområdet till stor del sparas.

»

Anläggande av samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av kvartersmark för skola inom planområdet.

»

Säkring av berg inom allmän plats, naturområde.

I planprogrammets utpekas husen på Kronhjorten 1 och 5
som viktiga utifrån kulturmiljö. Dessa skyddas i detaljplanen.

22

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

»

»

Framtida drift och underhåll av allmän plats, naturområde, inom planområdet, vilket innefattar kontroll
och säkring av berg för att möjliggöra och bibehålla
byggnationen.
Anläggande och framtida drift och underhåll av allmän
plats, gata, se rubrik 3 ”Gator och trafik”.

»

Utbyggnad samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av kvartersmark för skoländamål inom
planområdet.

»

Utbyggnad samt kostnader för framtida drift- och
underhåll av parkeringsplatser för skoländamål inom
planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvattenledning, samt för avfallshantering.

Ekonomi
»

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra
sig den värdestegring av del av fastigheten Norrmalm
1:1, Norrmalm 1:25 och del av Rådjuret 2 som detaljplanen medför.

»

Exploatören bekostar de åtgärder som krävs för att
möjliggöra exploateringen inom detaljplanen. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd, fastighetsbildning,
byggnation och utbyggnader av tekniska anläggningar
samt byggnader.

»

Exploatören får kostnader för rivning av befintlig kyrka
inom Rådjuret 2.

»

Exploatören får kostnader för åtgärder för bergsförstärkning på allmän plats.

»

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgifter då nya fastigheter inom planområdet
ansluts till det allmänna VA-nätet.

»

Kommunen får kostnader för åtgärder för besiktning,
drift- och underhåll av bergförsäkringen på allmän
plats.

Borås Elnät ansvarar för utbyggnad av transformatorstation
inom kvartersmark.

Avtal

Markanvisningsavtal är tecknat med exploatören år 2016 och
avses förlängas under 2021.
Plankostnadsavtal är tecknat med exploatören år 2019.

13. Administrativa frågor

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och
kommunen för att reglera utbyggnad av allmänna anläggningar (dagvattenledning??) samt för finansiering av bergssäkring inom allmän plats för att möjliggöra byggnation.

Genomförandetid

Fastighetsrättsliga frågor

Område av Norrmalm 1:1, Norrmalm 1:25 och Rådjuret 2
ska styckas av i enlighet med planen för att utgöra en egen,
alternativt egna fastigheter för bostadsexploateringen.
Fastighetsreglering kan ske för att föra område för skoländamål till Rådjuret 2.

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1.

Passage för gående ska säkerställas genom servitut (X) för
kommunens fastighet Norrmalm 1:1 genom kvartersmark för
parkeringshus.
Ledningsrätt för allmänna ledningar kan tillskapas inom
u-områden.

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 för
fastigheterna kronhjorten 3 och 4. Övriga fastigheter ska
planavgift i enlighet med upprättat plankostnadsavtal inte tas
ut.
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Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»
Inventering och analys av naturvärden och friluftsliv på
Tokarpsberg (EnviroPlanning AB, 2016)
»

Utredning ekostråk 2019, QPG)

»

Geoteknisk utredning och PM Bergteknik (COWI
2019)

»

Bergteknisk utlåtande (COWI 2020)

»

Miljöteknisk markundersökning (COWI juli 2019,
COWI december 2019)

»

Trafikutredning (Sweco 2016, 2018)

Medverkande tjänstepersoner

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anna Olvén
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går
att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter
skriftligt (gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din
fastighetsbeteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.
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Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som

25

Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.
Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
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Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg‑
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt‑
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
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du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka
sex månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.

Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan

