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Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreationsoch naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Förslaget
innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya
bostäder i anslutning till Tokarpsberg. De delar av naturområdet som har höga naturvärden eller rekreationsvärden
behålls och områden intill befintlig bebyggelse bebyggs.
Programmet avses att användas som underlag till kommande
detaljplaner i området.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt
utreda förutsättningar och formulera mål och visioner.
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en
struktur för exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor.
Planprogrammet skickas på samråd till kommunala
förvaltningar, myndigheter och boende i området för att
kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt
detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn
och påverkan innan kommunens ställningstaganden är
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt
göras flera detaljplaner för olika delar av det område
som planprogrammet täcker. Planprogrammets syfte
är att under hela processen finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier av
exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders
placeringar, vägsträckningar etcetera görs i kommande
skeden.
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Planprogram
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad, upprättad den 13 september 2018.

1. Inledning
Programmets syfte

Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreationsoch naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet
ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Programområde

Området ligger strax norr om Borås centrum, och utgörs
av Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg
ligger mellan stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm, ca 1,5
km nordost om stadens mest centrala del. Topografiskt ligger
området cirka 50 meter högre jämfört med centrum (Stora
Torget). Programområdet avgränsas i väster av Engelsbrektsgatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan
och åt söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/
Gustav Adolfsgatan. Programområdets storlek är cirka 20
hektar. Den obebyggda marken i området ägs till stor del av
kommunen, medan den bebyggda till stor del är i privat ägo.
Parkeringsytorna i norr är i privat ägo. Skolan och förskolan
är i kommunal ägo.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området anger park (allmän plats)
för norra naturområdet. Södra delen av naturområdet och
kvarteret Kronhjorten är inte planlagt sedan tidigare. De
övriga bebyggda delarna av området är planlagda för allmänt
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ändamål, bostäder och parkering. Gällande detaljplaner för
området är P328 (år 1967), P268 (år 1961), P686 (år 1978) och
P341.

Planprogram

Ett planprogram kan ange utgångspunkter och mål för
kommande detaljplan. Syftet med planprogrammet är att i
ett tidigt skede i planeringen redovisa principiella riktlinjer
och visa alternativa förslag och lösningar på strategiskt
viktiga frågor. När kommunen tagit fram ett förslag till
program skickas det ut på samråd till alla som är berörda av
de planerade åtgärderna. Samrådet innebär att allmänhet och
myndigheter får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter
på förslaget.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera
förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs
västra sida i ett planprogram. Programmet ska bland annat
studera markanvändningen och konsekvenser av genomförandet, samt skolans och förskolans möjligheter till framtida
expansion. Utöver ska planprogrammet studera hur bostadsbyggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm.
Den 2018-04-11 Pl 2018-000006 beslutade plan- och
bygglovschefen via delegation att sända planprogrammet på
samråd. Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad för
del av västra naturområdet och församlingshemmets område.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Kvarteret Kronhjorten i väster, hus placerade längs gata och omsorgsfullt i terrängen

Stadsdelen Norrmalm är framförallt ett bostadsområde
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 ligger två radhusområden
i suterräng som tar upp höjdskillnaderna i den branta
terrängen.
Norr om Tokarpsberg är bebyggelsen mer storskalig med
3-4-vånings lamellhus placerade som ”hus i park” och bilarna
lokaliserade till separerade områden för markparkering.

Ny bebyggelse
Radhus i nordvästra delen anpassade efter terrängen

Bostadsområdet Liljeberget norr om Tokarpsberg, med stora markytor för parkering

Tokarpsberg har god potential att utvecklas som rekreationsoch naturområde, framförallt för boende och verksamheter i
närområdet, men även för kommuninvånare och verksamma
från andra delar av staden. Befintliga viltstråk/spridningsvägar är viktiga att behålla och om möjligt förstärka, men kan
delvis påverkas negativt vid nybyggnation. En byggnation
skulle minska ytan på naturområdet men värdena bedöms
i stort kunna bevaras. Kompensationsåtgärder i samband
med en nybyggnation skulle kunna förstärka Tokarpsbergs
rekreationsvärden och förbättra tillgängligheten, exempelvis
genom tydliggörande av entréer och stigsystem samt åtgärder
vid utsiktsplats.
Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med
upp till cirka 300 bostäder. Dessa kan placeras inom område
A, B och C som är markerade på markanvändningskartan.
Antalet bostäder påverkas av utformning, placering och
anslutningsvägar som studeras närmare i kommande
detaljplanarbete. Utgångspunkten är ett stort antal bostäder
på begränsad yta så att natur- och rekreationsvärden kan
bibehållas. Ytterligare en utgångspunkt är en blandad bebyggelse i området med ett tillskott av både bostadsrätter och
hyresrätter där en långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska
eftersträvas. Inom områden föreslagna för bostäder finns
även möjlighet för LSS- och SoL-boenden som innebär
bostäder med särskild service.

Norrmalms tidigare kyrka och församlingshem
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Byggnader får inte skymma
utsikten från Tokarpsberg.

Byggnadshöjd och form ska anpassas
till platsen och smälta in med berget
och terrängen.

Stråk för djur och växter bakom
husen bevaras

Befintlig bebyggelse (Kronhjorten)

Parkering bör lösas som p-källare. Ger
högre exploatering och mindre brant
väg.

Principskiss nybyggnation i väster (område A)

Föreslaget exploateringsområde i nordväst (område B).

Område C där förtätning föreslås på parkeringsytor och att den befintliga entrén
med stig till Tokarpsberg tydliggörs.

Delar av skolskogen.
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Område A
Nya bostäder föreslås i bergskanten intill kvarteret Kronhjorten. Här skulle en relativt hög exploatering kunna vara
möjlig på liten yta samtidigt som naturområdet till stor del
sparas. 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. För att möjliggöra
anslutningsvägar kan det bli aktuellt med rivning av det
tidigare församlingshemmet och villan norr om denna. De
byggnader inom kvarteret Kronhjorten som är bevarandevärda ur kulturmiljöhänseende är markerade med brunt i kartan.
Dessa beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer.
Område B
Ett mindre område längs Engelbrektsgatan föreslås för
nybyggnation av bostäder. Här sträcker sig naturområdet
ända ner till gatan och en gångväg passerar genom området
upp mot Liljeberget. En nybyggnation behöver anpassas till
platsen och den branta terrängen. En möjlighet är att placera
flerbostadshus längs med gatan som tar upp höjdskillnaden
genom suterräng. Tillgängligheten för allmänheten ska
fortsatt vara möjlig, liksom möjligheten för djur att röra sig
förbi längs berget. Området kan anslutas mot Engelbrektsgatan om parkeringar anordnas i parkeringsgarage under
bostadsutbyggnaden. I annat fall kan anslutning ske mot
Tomasgatan.
Område C
Längs Liljebergsgatan finns relativt stora parkeringsytor,
delvis bebyggda med låga garagelängor. Parkeringarna tillhör
bostadsområdet som ligger intill. Inom parkeringsytorna
finns potential för förtätning med bostäder. Solförhållandena
behöver då särskilt studeras eftersom de delvis skuggas av
berget. Parkeringsfrågan för befintliga och nya bostäder
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behöver också hanteras. En av entréerna till Tokarpsberg,
gångstigen till utsiktsplatsen, utgår idag från parkeringen
och tillgängligheten till den för allmänheten är viktig. En
bostadsbyggnation skulle kunna göra entrén mer välkomnande.
Område D
Bergdalsskolan kan på sikt behöva byggas ut och detta bör då
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. Här finns
möjlighet för uteklassrum. Det är även viktigt att möjliggöra
tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan.
Skogen ska inte stängslas in utan bör snarare öppnas upp mer
med tydliga promenadstråk/entréer.
Förskola
Tokarpsbergs förskola ligger inom programområdet (D) och
det finns flera andra förskolor i närområdet. Det finns behov
av ytterligare förskoleplatser redan idag och ett ökat behov
skapas om fler bostäder byggs i området. Var en ny förskola i
närområdet lämpligast förläggs kommer utredas vidare.
Inom programområdet föreslås möjlighet för ny förskola
inom något av de markerade områdena för bostäder eller
inom skolområdet. En möjlig lösning är en kombination av
förskola och bostäder. Då skulle en förskola kunna placeras i
bottenvåningen av ett flerbostadshus. Fördelar för verksamheten med en sådan lösning är att det blir kostnadseffektivt
och att det är flexibelt eftersom lokalerna enklare går att göra
om för att passa annan verksamhet ifall det skulle behövas.
Nackdelar är att det kan bli en mer komplicerad process
och krävs större planering för att skapa bra lösningar för
utemiljön. Det ställer även krav på att förskola och boende
kan samarbeta och har förståelse för varandras behov.

Vy från Tokarpsberg mot sydväst på 1940-talet över egnahemsområdet (ur
Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun, s.177)

Stadsbild och gestaltning

Bebyggelsen ska anpassas till platsen och smälta in i området.
Det kan bland annat göras genom att följa terrängen och
att ny bebyggelse intill berget utförs med gröna tak. Från
Tokarpsberg syns en vid utsikt över Borås och det är viktigt
att ny bebyggelse inte skymmer denna utsikt. Nockhöjden
får därmed inte överstiga bergets nivå. Höjdsättningen ska
studeras närmare i detaljplaneskedet.
Eftersom närområdet har en varierad bebyggelse med till stor
del hög arkitektonisk gestaltning blir gestaltningen särskilt
viktig för ny bebyggelse. Utformningen bör spegla nutidens
ideal och arkitektoniska uttryck på samma sätt som omkringliggande bebyggelse gestaltar dessa epokernas ideal. En
nybyggnation skulle kunna utgöra en ny årsring med nutida
formspråk som kompletterar den befintliga bebyggelsen i
området.

Historik och kulturmiljöer

I sydväst ligger fastigheterna Kronhjorten 1 och 5 med
flerbostadshus som uppfördes 1955-56 efter ritningar av

Kvarteret Kronhjorten väster om Tokarpsberg
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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.
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
bebyggelsen 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 föreslås bevaras och är
utpekade för detta på markanvändningskartan för planprogrammet.
Norrmalms kyrka och församlingshem klassas som Kyrkligt
kulturminne enligt 4 kap. KML 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 bevarandevärd ur bebyggelsesynpunkt.
På Tokarpsberg finns spår kvar från tidigare militäranläggningar. Det finns en högreservoar kvar med anslutande
ledningar som framtida detaljplaner behöver ta hänsyn till.
I övrigt bedöms inte anläggningarna påverka områdets
användning.
Inga kända fornlämningar finns inom programområdet.

Bostäder

Programmet föreslås upp till cirka 300 nya bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden.
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Service och arbetsplatser

Närområdet är framförallt ett bostadsområde men det
finns viss service såsom pizzeria, kiosk och träningslokaler.
Handelsområdet Knalleland med bl.a. mataffär ligger väster
om Norrmalm, cirka 700 meter från det nya bebyggelseområdet. Ingen ny service planeras inom programområdet.

Offentlig service

Inom programområdet ligger Bergdalsskolan med cirka 340
elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan har även fyra
fritidsavdelningar. I dagsläget har skolan tillräckligt med
lokaler för sin verksamhet men på sikt kan det bli aktuellt att
bygga ut skolan.
Förskolan Tokarpsberg med fyra avdelningar ligger i anslutning till skolan, men med en egen gård. Strax väster om
programområdet ligger Sagans förskola och i norr ligger
Liljebergets förskola och Montessoriförskolan Globen. Fler
förskoleplatser behövs, se vidare under rubriken Ny bebyggelse.

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 (RVU) 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 programområdets 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 i området, se vidare under rubriken Natur.
Hansastigen är en gångväg som fungerar som länk genom
bostadsområdena då den knyter samman Döbelnsgatan och
Engelbrektsgatan på en annars lång sträcka utan genom-
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Stråk till och från Tokarpsberg som skulle kunna förstärkas för att förbättra tillträdet till naturen och förbättra för kollektivtrafiken. Busshållplatser är utmarkerade.
Engelb

farter. Den blir en genväg för gående inom stadsdelen och
målpunkter som naturen, 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. Här 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 och cykelparkering

Utmed Döbelnsgatan finns cykelbana kombinerad med
gångbana. I övrigt är cykeltrafiken hänvisad till blandtrafik
på gatunätet. Ny cykelväg planeras längs med Gustav
Adolfsgatan. Avståndet till exempelvis Stora Torget och till
Resecentrum är cirka 2 km, vilket är en relativt kort sträcka
med cykel. Det som talar mot är topografin med en relativt
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stor höjdskillnad till centrum. Trots områdets topografi visar
resvaneundersökningen från 2015 att gång- och cykelresornas andel för boende i Norrmalm är något högre jämfört
med Borås som helhet.
Vid entréerna till naturområdet finns idag inga cykelparkeringar. Att lättare kunna parkera sin cykel vid skogsområdet
kan bidra till attraktiviteten för att cykla dit. Cykelparkeringar behöver även anordnas vid planerade bostäder.

Kollektivtrafik

Stråket trafikeras och kommer att fortsätta trafikeras av
stadstrafik. Det finns även ambitioner att utveckla stadstrafiken i området. Om de olika delområdena får goda gångkopplingar till respektive områdes närmaste busshållplats
blir tillgängligheten till kollektivtrafiken god även från dessa.
Hållplatserna Sagavallen och Adilsgatan blir nåbara från
område A och B inom cirka 100 – 300 meter. Område C har
hållplats i direkt anslutning på Liljebergsgatan.
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Biltrafik

trafikflöden skulle den kunna vara godtagbar med en lägre
standard. Tillgänglighetskrav till bostäderna måste dock
uppfyllas.

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Att antalet resor ökar behöver dock inte
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.

Ett alternativ på angöring till område A är via Brahestigen
där det dock är en brant lutning. En anslutning skulle kunna
ske till ett parkeringsgarage på en lägre nivå som därmed
kan ta upp höjdskillnaden. För tillgänglighet för bland annat

För att utreda programmets eventuella påverkan på trafiksystemet har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2018-04-05)
där trafikflöden har beräknats för programområdet. Sammantaget bedöms befintligt gatunät klara tillkommande flöden
från föreslagen bostadsexploatering i programområdet.
Trafikalstringen från föreslagen bostadsexploatering inom
programområdet beräknas uppgå till cirka 1650 fordon/
vardagsdygn. Den större delen av denna trafik är riktad mot
söder, mot centrum och väg 40.
Enligt trafikanalysen fördelas trafiken mot centrum i huvudsak på Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan. Mot väster/norr
väljer trafiken i huvudsak Brahegatan. Trafikfördelningen på
specifika gator är dock osäker och kan påverkas genom att
exempelvis hastighetssäkra gator där trafiken inte bör öka.
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Flera olika alternativ har studerats för ny angöringsväg till
område A. Alternativet som bedömts som mest lämpligt är
en ny tillfart från Lindebergsgatan. Denna anslutningsgata
skulle ge en lutning på 8-10%. Eftersom den har mindre
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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. Korsningen till Engelbrektsgatan har bristande
siktförhållanden. Om Lindebergsgatan kommer belastas
med mer trafik bör utformningen av gatan och korsningen
Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan ses över i samband med
kommande planarbete.
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De korsningar i det övergripande nätet som utifrån ett
kapacitetsperspektiv skulle kunna påverkas mest är Kungsgatan – Järnvägsgatan, Kungsgatan - Yxhammarsgatan samt
Vegagatan – Skaraborgsvägen. Korsningarna utmed Kungsgatan är signalmässigt samordnade mellan Järnvägsgatan och
Åsbogatan vilket bedöms minska den enskilda korsningens
NORRMALM
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 med utbyggnad upp till cirka 300 bostäder.
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Alternativa anslutningsvägar till område A
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M

räddningstjänst föreslås en anslutning från Lindebergsgatan,
som används mer sällan, och därför kan ha en annan utformning och markbeläggning, exempelvis som ett gångstråk.
Det har under programskedet även framkommit förslag på
tillfartsväg direkt från Engelbrektsgatan och via Tomasgatan.
Angöringen behöver studeras vidare i planskedet.
Område B kan anslutas mot Engelbrektsgatan om parkeringar anordnas i parkeringsgarage under bostadsutbyggnaden. I
annat fall kan anslutning ske mot Tomasgatan.
Område C kan anslutas mot Liljebergsgatan.

Övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 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.
Programområdet ligger inom det område som studeras för
framtida sträckning av Götalandsbanan. Trafikverket har
genomfört en lokaliseringsutredning och kommit fram till
åtta korridorer där den nya järnvägen kan gå. Programområdet ligger inom tre av dessa korridorer.
Götalandsbanan, Älvsborgsbanan (ca 500 meter från
programområdet) och riksväg 42 (ca 1 km från programområdet) är utpekade som riksintressen för kommunikation.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Förslag på anslutningspunkter (från trafikutredning, Sweco).

Parkering

Parkering för bostäderna i område A bör lösas i källare. Då
kan höjdskillnader tas upp samtidigt som ytan runt bostäderna kan frigöras till grönytor.
Vid förtätning med bostäder på delar av de befintliga parkeringsytorna i område C behöver parkeringssituationen ses
över för befintliga bostäder, men skulle delvis kunna lösas
med parkeringshus.

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar
för vatten och avlopp. Dessa ledningar behöver förstärkas i
området vid nybyggnation. Befintliga ledningar är placerade
genom exploateringsområdet och vidare upp på berget, för
att möjliggöra självfall. Dessa ledningar ska fortsatt finnas
kvar.

Dagvatten

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. Vid behov ska dagvattnet renas så att miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) inte påverkas negativt. Dagvatten
från berget kan behöva hanteras vid byggnation nära berget.
Dagvattenutredning tas fram i planskedet.

Det finns en parkering vid Lindebergsgatan som idag nyttjas
av församlingshemmet och förskolan. Denna kan eventuellt
inkluderas vid planläggning av församlingshemmet.

Om området i norr förtätas inom parkeringsytan ska
exploateringen inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut
från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med
innan förändringen. En byggnation skulle dock troligtvis
innebära att fördröjningen förbättras jämfört med dagens
hårdgjorda ytor.

Tillgänglighet

Värme

Programområdet är kuperat och tillfarter till nya bostäder
behöver studeras för att uppnå en god tillgänglighet. Full
tillgänglighet till naturområdet kan vara svår att åstadkomma
på grund av brant terräng.
En upprustning av vissa gångstigar och tydliggörande av
entréer till naturområdet skulle kunna förbättra tillgängligheten till rekreationsområdet och utsiktsplatsen.

PLANPROGRAM

Fjärrvärme finns utbyggt i området men har inte tillräcklig
kapacitet och behöver därför förbättras vid nybyggnation i
området.

Avfall

Anslutningsväg till planerade bostäder behöver utformas så
att avfallshämtning går att lösa på ett bra sätt.
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5. Natur

rekreation, bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen.
Denna del med skolskog och grillplats undantas från exploatering medan vissa stigar påverkas.

Natur och vegetation

En stor del av programområdet 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 Tokarpsberg (Enviroplanning, 2016). Det finns
både naturvärden och rekreationsvärden i området. På flera
platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper
med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och
promenadstråk.
Inom programområdet har fem skogsområden med naturvärden avgränsats. I norra delen finns ett klass 3 område
med grova ädellövträd som rödlistad alm (CR) och ask (EN)
samt sälg. Trädslagsblandningen är relativt ovanlig och har
höga värden för andra arter. Detta område ska undantas från
exploatering. Det är viktigt att den totala arealen av dessa
områden bibehålls och att de ekologiska kvaliteterna som
finns där upprätthålls.
I den övriga delen av området 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

En av stigarna till grönområdet

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 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 ska bevaras och gärna
förstärkas.
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
Inventering och analys av naturvärden och

Datum 2016-09-09

friluftsliv på Tokarpsberg

Ver

1

Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_
Tokarpsberg_Borås_ver1

Figur 26.

Rekreationsplatser och stigar inom Tokarpsberg.

Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning

40 (48)
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Tokarpsberg_Borås_ver1

Figur 13.

Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning

Karta med avgränsningar av naturvärdesobjekt samt förekomster av naturvårdsarter.
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asp men även ädellövsskogsinslag, igenväxningsmarker med
högörtsvegetation och mitt på berget ett relativt stor område
med fin granskog.

stigar går genom området, som nyttjas flitigt. Norra delen har
besöksvärden. Det är viktigt att bevara kullen. Tokarpsberg
har höga natur- och rekreationsvärden.

Delar av naturområdet är sedan tidigare planlagt för natur
Bedömningen är att värdena på Tokarpsberg påverkas genom
och nu föreslås att en ännu större del planläggs för natur i
programförslaget men till stor del ändå kan bevaras. Vid
samband med detaljplanläggning av bostäder. Det innebär
exploatering i grönområdet behövs kompensationsåtgärder.
ett tydliggörande av områdets natur- och rekreationsvärden
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde
NORDSKOGEN
och att byggnation inte ska göras i dessa delar. Enbart
skadas eller försvinner ska bekosta en kompensationsåtgärd.
mindre delar av området föreslås tas i anspråk för bostäder.
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden
Skolskogen föreslås planläggas som skolområde, men med
som går förlorade vid en exploatering återskapas eller ersätts.
restriktioner om att marken inte får bebyggas utan fortsatt
Det ska i första hand ske i det närliggande området, men kan
ska vara natur och vara tillgänglig för allmänheten.
även ske på annan plats. För Tokarpsberg finns exempelvis
möjligheter att förbättra rekreationsvärden på andra platser
inom grönområdet.
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 värdefulla 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”. I nordöstra delen markeras grönt
stråk (djur och växtliv) och rött stråk (mänskliga) kopplat
till Kypeterrängen. Dessa stråk är också högt klassade.
Grönstråken ska vara minst 20 meter breda. Det anges i
grönområdesplanens inventering för Tokarpsberg att flera
Grillplats på Tokarpsberg
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1
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Utsnitt från ”Inventering till grönområdesplanen” (bild s.19)
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Lek och rekreation

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.

I närområdet finns anordnad grillplats och uppe på berget
finns en utsiktsplats där man ser ut över västra delen av
Borås. Genom att ta ner enstaka träd skulle utsikten kunna
förbättras ytterligare. Även andra funktioner som stärker
rekreationsvärdena skulle kunna vara möjliga på berget, men
behöver studeras vidare.

Då delar av området föreslås bebyggas kommer vissa av
gångstråken/stigarna påverkas. Det ska fortsatt vara möjligt
att röra sig genom, alternativt förbi, dessa föreslagna
bostadsområden så att tillgängligheten för allmänheten till
grönområdet inte försämras.

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
bevara då den ligger i direkt anslutning till skolan och tillför
mervärden både för lek och undervisning. Mångfalden av
biotoper i närområdet ger även möjlighet för naturpedagogik. Även förskolan Tokarpsberg ligger i direkt anslutning till
skolskogen vilket möjliggör turer dit.

Det finns idag upptrampade stigar inne i naturområdet och
man kan ta sig upp på berget från flera håll. Södra, nordöstra
samt bergets centrala delar 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. Norrifrån,
från bostadsparkeringen, finns det en stig som delvis har haft
markbeläggning. Härifrån är höjdskillnaden till toppen av

För att göra Tokarpsberg till ett utflyktsmål för fler och
för att tillgängliggöra berget och den vida utsikten från
toppen av berget, kan det finnas möjlighet att skapa ett nytt
attraktivt sätt att nå toppen av berget. En ny entré till berget
skulle kunna skapas via en hiss i anslutning till de planerade
husen väster om berget. Via en hiss i eller på utsidan av
huset och en bro över till berget skulle allmänheten kunna
ta sig upp till berget på ett nytt och tillgängligt sätt. Den så
kallade ”gröna hissen” skulle sticka ut utformningsmässigt
och kunna bli en attraktion för besökare till Tokarpsberg.
Möjligheten för förslagen, samt för anslutning och parkering
av cykel och bil, behöver studeras vidare.

Skolskogen

PLANPROGRAM
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6. Sociala perspektiv

7. Störningar på platsen

Planprogrammets syfte är att studera förutsättningar för fler
bostäder i stadsdelen Norrmalm. Programmet belyser även
förutsättningar för anläggande av förskola och utbyggd skola
för att lösa en långsiktig barnomsorg. Programmet framhäver
även utveckling av stadsdelsskogen Tokarpsberg som kan
förbättra området bland annat som mötesplats, lek- och
strövområde samt utflyktsmål.

Risk

Trygghet

Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns
därför en närvaro i området kvällstid som är positivt för
trygghetskänslan. 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.
I det norra området finns stora obevakade parkeringsytor
intill skogen vilket kan upplevas som otryggt kvällstid. Inom
naturområdet Tokarpsberg finns många naturstigar men de
är inte belysta vilket troligtvis gör att de inte används då det
blivit mörkt.

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.

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

Buller och vibrationer

I området 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. Bullerfrågan bör studeras närmare i
eventuellt fortsatt planarbete.
Det är oklart hur programområdet kommer påverkas avseende buller, vibrationer och stomljud från Götalandsbanan.

Mark- och vattenanvän

Geoteknik och radon

Geoteknik, radon samt eventuell risk för blocknedfall
behöver studeras i planskedet.

Förorenad mark

I Bergdalen, söder om och utanför programområdet, finns
ett potentiellt förorenat område EBH med riskklass 4 (liten
risk).

8. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. För
programområdet är framförallt följande tre målområden
särskilt aktuella: Människor möts i Borås genom att mötesplatser

Utsnitt från den tidigare översiktsplanen (ÖP06)
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Utsnitt från gällande översiktsplan (antagen 2018)
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förbättras och skapas, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer genom områdets närhet till det mesta med gång- och
cykelavstånd samt Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt genom
förtätning i ett delvis utbyggt område och att rekreationsvärdena i naturområdet stärks.

- Dagvatten
- Kulturmiljö
- Ljusförhållanden (skuggning). Utsiktsförhållanden från
berget

Översiktlig planering

Översiktsplan för Borås antogs av Kommunfullmäktige 12
april 2018. De bebyggda delarna av programområdet klassas i översiktsplanen som ”övrig stads-/tätortsbebyggelse”
(gulmarkerat på kartan). Komplettering ska ske med bostäder
och blandad användning utifrån specifika förutsättningar
och i lägen som stärker lokal handel och service.
Tokarpsberg är en del av de grönområden som i översiktsplanen pekas ut med höga natur- och/eller rekreationsvärden
(grönmarkerat på kartan). Enstaka bebyggelse kan förekomma i dessa områden. Åtgärder som påverkar befintliga värden
negativt undviks. Kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande
åtgärder prioriteras för områdena.
I den tidigare översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, finns en
tillhörande bilaga med möjlig markanvändning (ej beslutad)
som är på en mer detaljerad nivå än den gällande översiktsplanen. Här anges att södra Tokarpsberg ska planläggas för
naturmark och att området för Bergdalsskolan utökas åt norr.
Norra Tokarpsberg (nuvarande parkeringsytor) pekas ut för
bostäder flerbostadshus/natur.

10. Administrativa frågor
Handläggning

Planprogrammet avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:
»»

Naturvärdesinventering (Enviroplanning, 2016-09-09).

»»

Trafikutredning (Sweco, 2018-04-06).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Pauline Sandberg.
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.
Plan- och bygglovsavdelningen

Miljömål

Planprogrammet bidrar till att uppfylla miljömålet God
bebyggd miljö.

9. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, t.ex. under rubriker som Bebyggelse, Gator- och trafik och
Natur- och vegetation.

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Pauline Sandberg
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt
att belysa följande frågor i kommande detaljplanarbete:
- Värdefull natur, rekreation, spridningskorridor och viltstråk
- Trafik, buller
- Geoteknik och blocknedfall

PLANPROGRAM
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Samrådsredogörelse
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl, Borås Stad, upprättad den 13 september 2018.

Sammanfattning
Programsamråd enligt PBL 5:11 avseende Planprogram för
Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad,
upprättad den 11 april 2018 har ägt rum under tiden 17 april
2018 – 27 maj 2018, och har annonserats i Borås Tidning.
Berörda markägare har underrättats med brev. Under
samrådstiden har planprogrammet varit anslaget i Stadshuset.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
16 remissinstanser och 10 sakägare har skickat in yttranden
under programsamrådstiden. Utöver dessa har tre yttranden
skickats in från övriga kommuninvånare och företag.
Yttrandena har lett till att planprogrammet har reviderats
på några punkter, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan. Planprogrammets innehåll vad avser markanvändning och principer
är i allt väsentligt bibehållet.

Ändringar i planprogrammet

Planprogrammet innebär efter revideringsförfarande följande
ändringar jämfört med samrådshandlingen:
»»

»»

Förtydligande i planprogrammet har gjorts under
stycket Ny bebyggelse på sida 6 att det inom områden
förslagna för bostäder även finns möjlighet för LSSoch SoL-boenden.
Tillägg i planprogrammet har gjorts under stycket
Övergripande trafikfrågor på sida 13 och stycket Buller
och vibrationer på sida 18 med upplysning om Götalandsbanan och om Åtgärdsvalsstudie Noden. Det har
även gjorts ett tillägg om riksintressen för kommunikation under stycket Övergripande trafikfrågor på sida 13.

1. Yttranden från remisspart
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P1 Kommunstyrelsen	
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P2 Länsstyrelsen	

21

P3 Trafikverket	

22

P4 Tekniska nämnden

23

P5 Miljö- och konsumentnämnden 	

23

P6 Borås Elnät	

23

P7 Förskolenämnden	

24

P8 Kulturnämnden	

24

P9 Fritids- och folkhälsonämnden 

24

P10 Lokalförsörjningsnämnden

25

P11 Västtrafik

25

P12 Naturskyddsföreningen i Borås

25

P13 Försvarsmakten

26

P14 Sociala omsorgsnämnden

26

P15 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

26

P16 Grundskolenämnden

26

2. Yttranden från sakägare

26

P17 Kronhjorten 4, Engelbrektsgatan 80

26

P18 Djäknen 22, Engelbrektsgatan 85E

27

P19 Vasallen 1, Riddargränd 1

27

P20 Vasallen 2, Riddargränd 3

28

P21 Riddaren 3, Riddargränd 4

28

P22 Vasallen 3, Riddargränd 5

28

P23A Riddaren 4, Riddargränd 6 

28

P23B Riddaren 4, Riddargränd 6 (kompletterande
yttrande)29
P24 Vasallen 4, Riddargränd 7

29

P25 Vasallen 5, Riddargränd 9

29

P26 Pagen 1, Riddargränd 20

30

3. Synpunkter från övriga

30

P27 Gasellen 8, Dvärggränd 2

30

P28 Axelssons Bygg AB

30

P29 Järngrinden, Mjöbäcks Entreprenad och Cernera
fastigheter31

»»

»»
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Tillägg i planprogrammet har gjorts under stycket
Gatunät på sida 10 att barnperspektivet ska beaktas i
trafikplaneringen, och under stycket Cykeltrafik på sida
11 att cykelväg längs Gustav Adolfsgatan planeras.
Förtydligande i planprogrammet har gjorts under
stycket Kollektivtrafik på sida 11 enligt Västtrafiks
yttrande med minskad detaljeringsgrad avseende
busslinjer.

»»

Tillägg i planprogrammet har gjorts under stycket
Angöring och utfarter på sida 13 avseende tillfartsväg
för område A

»»

Förtydliganden har gjort under stycket Översiktlig
planering på sida 19 utifrån att den nya översiktsplanen
nyligen blivit antagen.

»»

Stråken har uppdaterats på illustrationerna på sida 7 och
på sida 11.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att godkänna planprogrammet

Handläggning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera
förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs
västra sida i ett planprogram. Programmet ska bland
annat studera markanvändningen och konsekvenser av
genomförandet, samt skolans och förskolans möjligheter
till framtida expansion. Utöver detta ska planprogrammet
studera hur bostadsbyggnationen påverkar trafiksituationen
på Norrmalm.
Den 2018-04-11 Pl 2018-000006 beslutade plan- och
bygglovschefen via delegation att sända planprogrammet på
samråd.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26 att Ås Härads
Fastigheter ges möjlighet att utveckla sina idéer för
bostadsbebyggelse i form av hyresrätter på del av området.
Kommunstyrelsen beslutade även att Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att planlägga del av
Norrmalm 1:1 för bostadsbebyggelse, grönområde samt ev.
utvidgning av skol- och förskoletomt och boende för äldre.

1. Yttranden från remisspart
P1 Kommunstyrelsen

Tokarpsberget ligger ca 1,5 – 2 km från centrala Borås.
Programmet syftar till att klargöra förutsättningarna för
en komplettering av befintlig bebyggelse med upp till 300
bostäder.
Länsstyrelsens samlade bedömning:
Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till planprogrammets
intentioner. Området ligger relativt centralt i Borås och nås
med befintlig stadsbusslinje. I stort anser Länsstyrelsen att
planprogrammet är tydligt och tillräckligt utförligt. Några
förslag till kompletteringar ges nedan.
Utmaningar som Länsstyrelsen ser är bland annat att skapa
en god tillgänglighet utifrån områdets topografi samt att
öka andelen resor som sker till fots, med cykel eller med
buss. Länsstyrelsen anser vidare att det är en fördel om
förekomsten av trafikbuller samt områdets geotekniska
förutsättningar beskrivs närmare i planprogrammet
Motiv för bedömningen:
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)
• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas
Vidare befarar inte Länsstyrelsen utifrån nu kända för
hållanden att det föreligger någon risk för människors hälsa
och säkerhet eller risk för ras, skred och erosion för de
områden som pekats ut som tänkbara för ny bebyggelse. Det
kan dock behöva göras anpassningar för att marken ska vara
lämplig för bostäder i planläggningsskedet.

Kommunstyrelsen ser positivt på planprogrammet för
Tokarpsberg som ger underlag för kommande detaljplaner
i området. Planprogrammet redovisar på en övergripande
nivå riktlinjer och alternativa förslag på strategiskt viktiga
frågor som berör ny bostadsbebyggelse, eventuell förskola,
utbyggnad av skola samt möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Kommunstyrelsen ser dock även att
förutsättningarna för LSS-boende ska studeras i kommande
detaljplanearbete. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen
planförslaget.

Råd enligt PBL och MB:
Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att kommunen har gjort en rimlig
bedömning över vilka frågor kopplade till naturmiljö som
behöver utredas mer.
Kommunen skriver i behovsbedömningen:
”Det finns en trädrad (enkelsidig) längs delar av Engelsbreksgatan som
kan komma att påverkas av programförslaget. Eftersom trädraden står
i så nära anslutning till bebyggelsen bedöms att den kan undantas från
biotopskyddet, dock finns biologiska och estetiska värden”

Kommentar

Länsstyrelsen har under en period gjort liknande tolkningar i ärenden där alléträd står i omedelbar anslutning
till bebyggelse. Vissa av ärendena har då överklagats av
Naturvårdsverket. I samband med detta har det nu kommit
en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsens
tolkning av domen är att undantaget från biotopskyddet (8 §
i Förordningen om områdesskydd mm) endast blir giltigt i de
fall träden allvarligt påverkar användningen av byggnaderna
negativt. Det handlar alltså inte om hur många meter träden

Noteras. Planprogrammet förtydligas att det inom områden
föreslagna för bostäder, även finns möjlighet för LSSboenden.

P2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 §
plan- och bygg- lagen (PBL 2010:900).
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står från husen utan om vilken negativ påverkan träden har
på byggnaderna. Det är samma tolkning som i Naturvårdsverkets handbok om Biotopskyddsområden 2012:1.
Vatten
Eftersom underjordiska garage planeras upplyser Länsstyrelsen om att åtgärder som kan innebära bortledning
av grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras
i Miljöbalken (11 kap 3§). Bortledning av grundvatten är
tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena, 11 kap 12§. I det fall
åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i
tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.
Trafik
Det bör i programmet upplysas om att programområdet
ligger inom det område som studeras för framtida sträckning
av ny järnväg (Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås). Det
bör övervägas om det går att göra förbättringar av busstrafiken med anledning av den relativt långa restiden i vissa
reserelationer som anges i trafikutredningen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arkeologiska utredningar kan behöva göras för att undersöka
om några tidigare inte kända fornlämningar berörs.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar

Tillgänglighet utifrån topografin kommer att studeras vidare
i samband med framtida detaljplanarbete. Vid utveckling
av rekreationsvärdena görs avvägningar mellan behov av
tillgänglighet och bevarande av naturvärden.
Geotekniska förutsättningar och trafikbuller kommer
studeras närmare i kommande detaljplanarbete.
Naturmiljö: Avseende trädrad kommer frågan hanteras vidare
i kommande planarbete.
Trafik: Programmet kompletteras med upplysning om
Götalandsbanan.
Synpunkter enligt annan lagstiftning: Eventuellt behov av
arkeologiska utredningar hanteras i framtida detaljplanarbete.
Övriga synpunkter och kommentarer noteras.
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P3 Trafikverket

Infrastruktur:
Järnväg
Som närmast hamnar planområdet ca 500 meter öster om
Älvsborgsbanan. Älvsborgsbanan är utpekad som riksintresse
för kommunikation i enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Älvsborgsbanan är av särskild regional betydelse och sträcker sig
mellan Uddevalla och Borås. Den är viktig för persontrafik
men används även för omledningstrafik.
Området ligger inom utpekad korridor för Götalandsbanan.
Väg
Planområdet ansluter via lokalgator till väg 42, närmaste
del når kommunal del av väg 42 efter ca 1000 meter. Väg
42 är av riksintresse för kommunikation i enlighet med §
3:8 Miljöbalken och är av särskild regional betydelse som
förbindelse mellan regionala centra, Borås-Trollhättan. Vägen
har stor betydelse för näringslivets transporter och ingår i
det av Region Västra Götaland utpekade stråk som viktig
för regional utveckling och funktion för kommun- och
regionöverskridande arbetspendling. Vägen är rekommenderad transportväg för farligt gods. Vägen är dessutom utpekad
som funktionellt prioriterat vägnät.
Synpunkter:
Risk
Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas
i detta sammanhang.
Buller
Trafikverket förutsätter att kommunen har beaktat
bullerfrågan och att bebyggelsen kommer att klara kraven i
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås
För närvarande pågår ett arbete med åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
för Noden Borås. I studien föreslås olika typer av åtgärder
som är nödvändiga för Borås Stads fortsatta bostadsutveckling kopplade till transportinfrastruktur och resande. Norrmalm 1:1 ingår i studien, under namnet ”Sagavallen väst”,
som kommunens föreslagna markanvändningsunderlag för
trafikprognosen i åtgärdsvalsstudien. Parallellt med studien
tas en avsiktsförklaring och en överenskommelse fram som
grundar sig på studien. Dessa dokument syftar till att utgöra
ett ställningstagande för fortsatt arbete och åtagande utifrån
åtgärdsvalsstudien.
Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för framtida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, en
del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 2016-01-29

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

med kompletterande samrådshandling daterad 2016-06-30)
och kommit fram till åtta korridorer där den nya järnvägen
kan gå.
Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor.
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul
korridor förespråkades i Borås Stads remissyttrande gällande
Lokaliseringsutredningen. Det är oklart hur planområdet
kommer påverkas utifrån buller, vibrationer och stomljud
från den nya järnvägen. Hur Trafikverket går vidare med
lokaliseringsutredningen är ännu inte beslutat, det vet vi först
när regeringen beslutar om ny nationell plan 2018-2029.

Kommentar

Infrastruktur: Noteras. Programmet kompletteras med
upplysning om Götalandsbanan och riksintressen.
Risk: Länsstyrelsen har inga synpunkter på riskfrågan i
nuläget. Frågan hanteras i framtida planarbete.
Buller: Beaktas. Bullerfrågan studeras mer i detalj i framtida
planarbete.
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: Noteras. Planprogrammet
kompletteras med upplysning om detta.
Götalandsbanan: Programmet kompletteras med upplysning
om Götalandsbanan.

P4 Tekniska nämnden

Miljöförvaltningen har varit delaktiga i hela processen från
planbesked. Miljöförvaltningen är positiv till den hänsyn som
tas till de gröna strukturerna och natur- och rekreationsvärdena på Tokarpsberg. Det är positivt att de gröna stråken är
markerade på karta, i illustrationer och i text.
Miljöförvaltningens synpunkter:
Tokarpsberg är ett naturområde som används som
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog. Enligt en
inventering finns det både naturvärden och rekreationsvärden i området. På flera platser utmed områdets västra del
sammanfaller biotoper med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och promenadstråk.
Västerut, mellan bebyggelsen längs Engelbrektsgatan, finns
det enbart en enda spridningskorridor. Där ska djur ha
företräde framför människor då åtgärder görs i stråket.
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden
kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna
utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås.
Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompensationsåtgärd. Den planerade bebyggelsen vid område A
kommer att nagga i kanten på ett viktigt grönstråk. Vid
exploatering måste möjligheten att nå grönstråket för djur
säkerställas.
Miljöförvaltningen ser positivt på planprogrammets
intentioner att utveckla möjligheter till naturupplevelser och
rekreation på Tokarpsberg.

Tekniska nämnden vill inför fortsatt planläggning poängtera
att parkeringssituationen är en central fråga att lösa då det
redan idag råder en ansträngd parkeringssituation inom
området.

Miljöförvaltningen ställer sig positiv till att parkeringar
föreslås lösas i källare och inte ta någon ny mark och grön
ytor i anspråk.

Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till
planprogram och tillstyrker densamma.

Geoteknik och buller behöver utredas vidare, vilket står i
planprogrammet.

Kommentar

Kommentar

Noteras. Parkeringsfrågan hanteras i kommande detaljplaner
och studeras särskilt i de fall befintliga parkeringsplatser tas i
anspråk.

P5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker planprogrammet.
Miljöförvaltningen anser att planprogrammet är bra och ser
positivt på den hänsyn som tas till de gröna strukturerna och
natur-och rekreationsvärdena på Tokarpsberg. Tokarpsberg
fungerar även som spridningslänk mellan andra grönområden söder om Borås djurpark med flera viltstråk in och ut ur
området. Samtliga spridningsvägar är viktiga att behålla och
förstärka. De gröna stråken är tydligt markerade på karta, i
illustrationer och i text.
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Miljö och konsumentnämndens synpunkter noteras. Utformning av område A med eventuella bostäder i förhållande till
befintligt grönstråk för djur får studeras vidare i kommande
planarbete.

P6 Borås Elnät

Elnät
Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatörer i god tid för
nya servisanslutningar i respektive område och för utredning
av den kommande effektökningen som beräknas bli av den
nya bebyggelsen i området. I övrigt ingen erinran.
Stadsnät
Ingen erinran
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Kommentar
Noteras.

P7 Förskolenämnden

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tokarpsberg,
Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad med nedanstående
tillägg.
Förskolenämnden ser redan i dag ett stort behov av förskoleplatser som inte tillgodoses av befintliga förskolor. Planprogrammet föreslår byggnation av en ny förskola vilket bör ske
oavsett om det skapas fler bostäder eller inte men än mer ökat
behov av detta om ytterligare 300 bostäder byggs.
Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede
beakta barnperspektivet vid anrättningar av trottoarer, vägar
och parkeringar.

Kommentar

Noteras. Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet
med att hitta en lokalisering av en ny förskola. Planprogrammet kompletteras med tydliggörande om vikten av att
barnperspektivet i trafikplaneringen.

P8 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till Planprogram för
Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera, Borås Stad.
Förslaget till planprogram inför kommande detaljplanering
bedöms vara väl avvägt och den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen som ingår i området föreslås få relevant skydd.
Kulturnämnden ser därför positivt på förslaget till planprogram.
Inom det område som planprogrammet täcker finns
fastigheterna Kronhjorten 1 och 5. Dessa är utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla i Kulturmiljöprogrammet. I
planprogrammet föreslås byggnaderna få varsamhets- och
skyddsföreskrifter i kommande detaljplanering, vilket är
positivt och en viktig förutsättning för långsiktigt bevarande.
De resonemang som förs kring möjlig förtätning, utbyggnad
och förstärkning av naturstråk bedöms som rimligt ur
kulturmiljöhänseende. Ny bebyggelse ska följa terrängen och
anpassas till befintliga förutsättningar. Den viktiga utsikten
från Tokarpsberg ska inte få skymmas och ny bebyggelse
intill berget föreslås få gröna tak. Nutida formspråk med hög
arkitektonisk gestaltning ska gälla för ny bebyggelse. Kulturnämnden ser positivt på förslaget till planprogram utifrån de
avväganden som redovisas.

Kommentar
Noteras.
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P9 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planprogram för
Tokarpsberg och ser positivt på planprogrammet och dess
syfte.
Området runt Tokarpsberg har ett attraktivt läge med närhet
till centrum, kommunal service och friluftsområdet Kypegården. Det är positivt att man tar ett helhetsgrepp i ett planprogram så att man sätter spelregler för kommande detaljplaner.
Likaså är det bra att man redan i ett tidigt skede skapar plats
för kommunal service när området får fler boende.
I planprogrammet har man tagit vara på möjligheten att
utveckla naturområdet Tokarpsberg. Här kommer man att
förbättra tillgängligheten till området genom att göra entréerna tydligare, glesa ut skogen, förbättra stigsystemet och
förbättra utsiktsplatsen med tillhörande grillplats.
Förbättringar vid Hansastigen med belysning och snöröjning
är viktiga ur såväl tillgänglighets- som trygghetsperspektiv.
I forskningen har man sett att 300 meter är det avstånd
människor som längst är beredda att gå till ett grönområde,
om det skall användas ofta. Dessa förbättringar gynnar barn,
personer med funktionsnedsättning och äldre. Dessutom är
belysningen viktig ur ett trygghetsperspektiv.
I planprogrammet har man inte planerat för nya cykelbanor.
Idag saknas cykelväg till och från områdets skolor. Det skulle
kunna vara en förklaring till att man i högre grad i det här
området väljer bilen som transportmedel och skjutsar barnen
till skolan. För att trygga skolvägen och stimulera fler till
att gå och cykla, skulle man behöva bygga ut cykelvägnätet
i området. Om man skulle bygga en cykelväg längs Gustav
Adolfsgatan, skulle man få en säkrare skolväg till både
Bergdalsskolan och Engelbrektskolan. Trafikanalysen visar
att trafiken i huvudsak kommer att fördelas på Döbelnsgatan
och Engelbrektsgatan. Många barn har sin skolväg längs
Engelbrektsgatan. Med ny bebyggelse i närheten eller vid
Engelbrektsgatan är det viktigt att man planerar utfarter och
gatukorsningar så att barn som går till och från skolan kan ta
sig fram på ett säkert sätt.

Kommentar

Synpunkterna noteras. I Cykelplanen finns planerade utbyggnader av cykelvägar de två närmaste åren (2018-2019). I den
finns cykelväg längs med Gustav Adolfsgatan medtagen.
Föreslagen sträckning är från Vedensgatan till Bergdalsgatan,
men troligtvis fortsätter cykelvägen ända fram till skolan som
är målpunkten.
Cykelvägen (separerad från gående) längs med Engelbrektsgatan samt trafiksituationen i området får studeras vidare i
kommande planarbete.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

P10 Lokalförsörjningsnämnden

Bergdalskolan är idag en attraktiv skola med högt söktryck.
Att framtidssäkra en möjlig expansion är positivt. Det ska
noteras att en skola ska ha erforderlig friyta (lekgård) och
delar av den måste ha staket. Det är inte lämpligt att ha
allmänheten i gångstråk genom denna yta.
Tokarpsbergs förskola är också en väl etablerad verksamhet.
Barnomsorgsbehovet för Norrmalm och Bergdalen är för
tillfället högt och arbetet med att hitta lokalisering till en ny
förskola är initierat.
Den i planprogrammet föreslagna vägsträckningen från
Lindebergsgatan till bostadsområde A kan inte komma för
nära Tokarpsbergs förskola. Vägen kommer att generera
buller som påverkar förskolan. Förskolan har också sina
entréer och gångväg vända mot den föreslagna vägen. Likaså
är det en trottoar och gångväg till Bergdalskolan utmed
Lindebergsgatan. Säkerhetsaspekten måste noteras i det
fortsatta arbetet. Lokalförsörjningsförvaltningen förordar
den andra sträckningen via Brahestigen.
Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att tillstyrka det
föreslagna planprogrammet.

Kommentar

Synpunkter noteras. Tillfartsväg samt bullersituation
kommer att studeras ytterligare i framtida planarbete. I
planprogrammet nämns att det är viktigt att möjliggöra
tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan.
Syftet är att tillgängliggöra natur- och rekreationsområdet för
allmänheten. Det finns ett befintligt gångstråk i södra delen
av skolområdet och flera stigar i skolskogen. I samband med
framtida planarbete för skolområdet kan avvägningar behöva
göras mellan skolans och allmänhetens intressen.

P11 Västtrafik

Vi ser positivt på förtätning i framförallt den västra delen
av området som redan idag har goda förutsättningar att
kollektivtrafikförsörjas. Genom att utveckla verksamheter i
närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för
att resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock
viktigt att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta
sig till och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga
gång- och cykelstråk.
Synpunkten vi har gäller ett stycke under rubriken Kollektivtrafik. Vi vill påpeka att det finns en risk med att skriva
ut detaljer om linjer/utbud. Vårt förslag till formulering är
därför följande: Stråket trafikeras och kommer att fortsätta trafikeras av stadstrafik, det finns även ambitioner att utveckla stadstrafiken
i området. Om de olika delområdena får goda gångkopplingar till
respektive områdes närmaste busshållplats blir tillgängligheten till

PLANPROGRAM

kollektivtrafiken god även från dessa. Hållplatserna Sagavallen och
Adilsgatan blir nåbara från område A och B inom ca 100–300 meter.
Område C har hållplats i direkt anslutning på Liljebergsgatan.

Kommentar

Beaktas och programhandlingen justeras.

P12 Naturskyddsföreningen i Borås

Tokarpsberg är en relativt orörd del av Borås tätort och ingår
i grönområdesplanen 08*027 och angivet som ett klass III
område (högt naturvärde). I aktuellt planprogram anges
området som klass II. Hela berget är redan idag i huvudsak
omringat av byggnation med blandad höjd. Ska bergskanterna ytterligare exploateras enligt planförslaget, och då med
högre byggnader än vad det är idag, finns risk för upplevd
instängdhet för såväl människor som djur.
Område A och B bör ej bebyggas utan öppnas upp så att den
branta terrängen framträder bättre. Ett större ljusinsläpp mot
vad det är idag gynnar troligen den biologiska mångfalden.
Område C är idag redan exploaterat med parkeringar och
garage. Om det blir aktuellt med nybyggnation så bör den
i så fall göras på detta område. Område D utvecklingen av
skolskogen prioriteras. Eventuell byggnation för förskola/
skola läggs i så fall närmare befintlig bebyggelse så att
området närmast berget bevaras.
En upprustning av vägarna upp till platån och utsiktsplatsen
bör göras oavsett om planförslaget genomförs eller inte.
Viktigt med borttagning av invasiva växter innan de tar
överhanden i den norra delen av området. Tillgänglighetsanpassningen får inte överdrivas då risk finns att nuvarande
naturkänsla äventyras. Tankarna på kompensationsåtgärder
som beskrivs på sidan 16 i planen ifrågasätts starkt. ”För
Tokarpsberg finns exempelvis möjlighet att förbättra rekreationsvärden på andra platser inom grönområdet”. Det går
aldrig att göra åtgärder någon annanstans för att återskapa en
naturlig miljö som exempelvis Tokarpsbergs.

Kommentar

Synpunkter noteras. Tokarpsberg är i Grönområdesplanen
från 2017 angiven som klass II. I planprogrammet har en
avvägning gjorts mellan natur- och rekreationsvärden samt
behov och möjlighet för fler bostäder i området. Hänsyn
har tagits till de delar med högst naturvärden som föreslås
undantas från exploatering, samt att stora ytor behålls som
naturområde.
Synpunkt om upprustning av vägar och borttagning av invasiva växter har vidarebefordrats till Tekniska förvaltningen.
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden
kompenseras. Behovet av kompensationsåtgärder och vilka
åtgärder som blir aktuella hanteras i samband med framtida
planläggning.
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P13 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

P14 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker planprogrammet. Vi
vill framhålla att det kan vara lämpligt med LSS -/eller
SoL-boenden inom område C på beskrivningen, längs med
Liljebergsgatan.
Till yttrandet finns en bifogad skriftlig reservation mot beslutet. Handlingen finns diarieförd i ärende BN2015-2097.

Kommentar

Noteras. Planprogrammet förtydligas att det inom områden
förslagna för bostäder även finns möjlighet för LSS- och
SoL-boenden.

P15 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från
yttrande.

Kommentar
Noteras.

planområdet, då cykling sker i körbanan och barnen behöver
korsa bilgator. Separata cykelvägar har stor betydelse för
trygghet på vägar, utveckling av sunda livsvanor hos barn
och val av färdsätt. Nämnden anser att trafiksäkerhet vid
Lindebergsgatan, korsningen Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan, planerade infarter, tillgänglighetskrav samt andra
trygghetsskapande aspekter måste studeras vidare utifrån
barn- och jämställdhetsperspektiv i samband med kommande
planarbete. Ett exempel kan vara att ta tillvara på resultat av
trygghetsvandringar gjorda tillsammans med Bergdalskolans
elever och Tekniska förvaltningen.

Kommentar

Noteras. Förutsättning för om det fastighetsmässigt finns
möjlighet till utbyggnation inom befintligt skolområde utreds
inte i planprogrammet. Specifika förutsättningar studeras i
samband med eventuellt framtida planarbete och inkomna
synpunkter tas med i en sådan process.
I Cykelplanen finns planerade utbyggnader av cykelvägar de
två närmaste åren (2018-2019). I den finns cykelväg längs
med Gustav Adolfsgatan medtagen. Föreslagen sträckning är
från Vedensgatan till Bergdalsgatan, men troligtvis fortsätter
cykelvägen ända fram till skolan som är målpunkten.
Cykelvägen (separerad från gående) längs med Engelbrektsgatan samt trafiksituationen i området får studeras vidare i
kommande planarbete.

P16 Grundskolenämnden

Grundskolenämnden tillstyrker planprogrammet. Nämnden
lämnar synpunkter som avser trafiksäkerhet för barn och
behov av separata cykelvägar inom planområdet.
Behov av skolplatser inom centrum, framför allt Bergdal/
Norrmalm är stort. Bergdalskolan har i dagsläget otillräckligt
med lokaler i förhållande till antalet elever som ansöker om
plats på skolan, vilket löses temporärt genom en paviljong.
Planprogrammet möjliggör skolans utbyggnad på sikt vid
behov, framförallt inom befintligt skolområde. En förutsättning som bör utredas är om det fastighetsmässigt finns
möjlighet till en utbyggnation av Bergdalskolan. Mindre delar
av skolskogen föreslås tas i anspråk vid eventuellt framtida
utbyggnad av skolan. Skolan önskar fortsatt möjlighet för lek
och undervisning i skolskogen samt att de behöver tillräckligt
med skolgårdsyta anpassad till elevers lek och rekreation.
Trafiksituationen kring skolan är kritisk och behöver vid
en utbyggnation av området att ses över. Parkeringsplatser,
angöring av trafik, flödet av vårdnadshavares trafik till och
från skolan vid hämtning/lämning behöver utredas och
förbättras.
Planprogrammet beskriver brister i trafiksäkerhet för
cyklande barn. Nämnden föreslår separata cykelvägar inom
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2. Yttranden från sakägare
P17 Kronhjorten 4, Engelbrektsgatan 80

Undertecknad har tagit del av ovanstående plan och samrådsmöte på Bergdalskolan och har följande inlägg:
Vi är ägare till fastigheten Engelbrektsgatan 80, Kronhjorten
4. När fastigheten förvärvades följde ett dokument med, se
bilaga 1, där Lindehöjdsgatan är inritad men inte har byggts.
Huvudentrén till vår fastighet är placerad mot den tilltänkta
Lindeshöjdsgatan. Fastigheten har nu en brant uppfart
och ingång mot Engelbrektsgatan. Vi önskar genom detta
dokument att få till en tomträtt i detaljplanen för att kunna
utnyttja tomtytan på ett optimalt sätt. I framtiden kan vi
tänka oss att uppföra en mindre hyresfastighet på den nu
outnyttjade marken utmed Engelbrektsgatan. Genom en
infart via Lindehöjdsgatan skulle befintlig fastighet tillgänglighetsanpassas på ett naturligt sätt och fler kunna välja att
bo i fastigheten. För att underlätta framtida byggnation skulle
det ha ett värde att förbereda för detta i detaljplanen genom
att rita in en tomträtt, se förslag bilaga 2.
Till yttrandet finns två bifogade ritningar. Handlingarna finns diarieförda i ärende BN2015-2097.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommentar

Synpunkten är noterad och frågan får studeras närmare i
samband med framtida detaljplanarbete av område A. Ett
tillägg har gjorts i planprogrammet angående alternativet
med tillfart via Tomasgatan/Lindeshöjdsgatan.

P18 Djäknen 22, Engelbrektsgatan 85E

Vi tycker det är mycket tråkigt att det enda grönområde som
gränsar mot vår fastighet härmed försvinner.
Det är denna vackra gröna sluttning vi ser när vi blickar ut
från köksfönstret varje dag och konstaterar att vårt radhus
har ett härligt läge jämfört med de med lägre nummer. Här
vandrar rådjur och grannskapets katter (även våra) och
hundar nyttjar denna härliga yta.
Vi har stor förståelse för att ni letar mark för förtätning och
det är roligt att vår hemstad Borås växer.
Vi kommer sannolikt inte att överklaga kommande detaljplaner utan väljer istället att lämna Borås stad innan planerade
bostäder är färdigställda.

Kommentar

För område B finns det i dagsläget ingen intressent. Möjligheten för bostäder inom området samt utformning och
konsekvenser får studeras närmare i ett eventuellt framtida
planarbete.

P19 Vasallen 1, Riddargränd 1

Vi har tagit del av planprogrammet och har deltagit i
samrådsmötet 2018-04-24. Det är med stor oro vi mottar
planerna om byggnation inom planens område C, framförallt
det nedre området som gränsar till vår fastighet Vasallen 1.
300 bostäder i område C kommer att innebära en tät och hög
byggnation, parkeringsfrågan kommer förmodligen att kräva
omfattande sprängning och påverkan på den berggrund våra
hus är byggda på.
Terrängen är starkt sluttande i området vilket innebär att
byggnader som uppförs på nedre område C kommer att
skugga hela vår radhuslänga och frånta oss nuvarande
morgon- och förmiddagssol på våra uteplatser. Ljusinsläppet
i våra hus finns med naturlighet endast i öst- och västlig riktning. Detta kommer, med nya höga byggnader som grannar,
innebära att vår innemiljö blir mörkare, oavsett sol eller inte.
Utöver detta kommer en insyn från de nya husen som vi är
förskonade från idag.
Med gällande parkeringsnorm innebär 300 nya bostäder i
området att ungefär lika många fordon tillkommer, plus
deras eventuella gäster. Miljöaspekterna av detta måste
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utredas, sammanlagt med dagens trafik. Liljebergsgatan är en
brant uppförsbacke utanför vårt hus, varför särskilt buller
frågan måste utredas så att gällande normer ej överskrids.
Vi motsätter oss helt och hållet att en detaljplan tas fram för
område C enligt planprogrammets förslag. Vi kommer som
sakägare att driva denna linje så långt som möjligt. I andra
hand förutsätter vi en öppen och konstruktiv dialog om den
totala trafiksituationen, miljöfrågor, byggnaders placering,
höjder och utformning i övrigt. All form av samtycke
förutsätter att en konsekvensutredning om buller, ljud och
ljus har tagits fram.
En hållbar stadsutveckling innefattar naturligtvis förtätning,
men en sammanvägd bedömning måste göras såväl ekologiskt, som socialt och ekonomiskt. I förhållande till närliggande bebyggelse, terräng och naturområde innebär 300
bostäder på denna yta en alltför stor förtätning och införande
av byggnader som är främmande för områdets karaktär. Det
kommer att påverka vårt område i mycket negativ riktning.

Kommentar

Geotekniska och bergtekniska förutsättningar utreds vid
behov vid ett eventuellt framtida detaljplanarbete.
Eventuellt behov av sprängning hanteras i senare skede. För
sprängning inom planlagt område krävs polismyndighetens
tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 1993:1617). 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.
Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med
totalt upp till cirka 300 bostäder och dessa fördelas inom
område A, B och C - inte alla inom ett enda område. Det
innebär även att trafiken sprids ut på fler gator. Utformning
och konsekvenser studeras mer detaljerat i ett eventuellt
framtida detaljplanarbete då även kompletterande utredningar tas fram vid behov, exempelvis solstudier. Även
parkeringsfrågan studeras vidare i eventuellt framtida
planarbete.
I dagsläget finns ingen intressent för område C.
Planprogrammet innebär att 300 bostäder föreslås fördelas
inom område A, B och C. Önskemålet om en fortsatt dialog
med närboende i eventuellt framtida planarbete kommer
beaktas genom planprocessens lagstadgade samrådsskeden.
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P20 Vasallen 2, Riddargränd 3

Vi har tagit del av planprogrammet och med stor oro mottagit planerna om byggnation inom planens områd C, framför
allt det nedre området som gränsar till vår fastighet Vasallen
2. 300 bostäder i område C kommer att innebära en tät och
hög byggnation.
Terrängen är starkt sluttande i området, vilket innebär
att byggnader som uppförs på nedre område C kommer
att skugga hela vår radhuslänga och frånta oss nuvarande
morgon och förmiddagssol på våra uteplatser. Ljusinsläppet
i våra hus finns,endast i öst-västlig riktning. Detta kommer,
med nya höga byggnader som grannar, innebära att vår
innemiljö blir mörkare. Då våra sovrum vetter mot detta nya
område kommer vi dessutom att få en stor insyn, som vi är
förskonade från idag.
Med gällande parkeringsnorm innebär 300 nya bostäder i
området, att ungefär lika många fordon tillkommer, plus
deras ev. gäster. Miljöaspekterna av detta måste utredas,
sammanlagt med dagens trafik. Liljebergsgatan är en brant
backe, varför särskilt bullerfrågan måste utredas så att
gällande normer ej överskrids.
Vi motsätter oss helt och hållet att en detaljplan tas fram
för område C´s nedre del enligt planprogrammets förslag.
Vi kommer som sakägare att driva denna linje så långt som
möjligt. I andra hand förutsätter vi en öppen och konstruktiv
dialog om den totala trafiksituationen, miljöfrågor, byggnaders placering, höjder och utformning i övrigt.
En hållbar stadsutveckling innebär naturligtvis förtätning,
men en sammanvägd bedömning måste göras såväl ekologiskt
som socialt och ekonomiskt. I förhållande till närliggande
bebyggelse, terräng och naturområde innebär 300 bostäder
på denna yta en alltför stor förtätning och införande av
byggnader som är främmande för områdets karaktär. Det
kommer att påverka vårt område i mycket negativ riktning.

Kommentar

300 bostäder på område C innebär att det kommer att byggas
på höjden och i informationspaketet så står det att ”Solförhållandena behöver då särskilt studeras eftersom de delvis
skuggas av berget” Hur ska nybyggnation kunna uppfylla
detta utan att påverka existerande radhusområdes byggnaders
solförhållanden, då husen ligger betydligt lägre ner höjdmässigt. Vi är rädda för att vi kommer att hamna i skugga och bli
av med vår morgon/förmiddags sol.
Vad gäller trafiksituationen kommer 300 nya bostäder också
påverka mängden trafik på Liljebergsgatan. Då Liljebergsgatan är en återvändsgata och dessutom en starkt sluttande gata
kommer detta påverka bullernivån. All trafik till och ifrån
tänkta bostäder kommer att passera utanför strax intill vårt
hus. Bullerfrågan måste utredas så att gällande normer inte
överskrids.
Vi motsätter oss att en detaljplan tas fram för område C
enligt planprogrammets förslag.

Kommentar

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P22 Vasallen 3, Riddargränd 5

Vi bor på Riddargränd 5, dvs i direkt anslutning till Område
C (västra området), och känner stark oro för en eventuell
framtida bostadsbyggnation på den nuvarande parkeringen
– främst vad gäller insyn men även skuggning av morgonsol
samt kraftigt ökad trafik på Liljebergsgatan.
Sovrummen och uteplatserna på Riddargränd vetter mot
området, vilket innebär att vi mycket gärna ser att eventuella
bostadsfastigheter placeras så långt från vår tomtgräns som
möjligt (för att minimera insyn) samt byggs så låga att de inte
skymmer solen.
När det gäller trafiksituationen anser vi att det kommer att
bli ohållbart att endast ha en väg (Liljebergsgatan) in i och
ut ur området. Ytterligare en väg bör öppnas som ansluter
exempelvis Tokarpsgatan (eller annan väg).

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P21 Riddaren 3, Riddargränd 4

När vi läst planprogrammet för området Bergdalen Norrmalm är det med stor oro vi mottar planerna om byggnation
inom planens område C, framförallt områdets nedre del som
med störst sannolikhet kommer att påverka vår fastighet
Riddaren 3.
300 bostäder i område C kommer att innebära en tät och hög
byggnation. Trafiktätheten kommer också öka markant och
för att lösa parkeringsfrågan kommer omfattande sprängningsarbeten behövas göras och detta kommer att påverka
berggrunden vårt hus är byggt på.
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Kommentar

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P23A Riddaren 4, Riddargränd 6

Vill vi uttrycka en stark oro vad gäller planerna för att möjliggöra en byggnation av flerfamiljshus på de öppna parkeringarna ovanför Riddargränd. Dels utifrån att det medför en
ökad insyn och att det skapar en oönskad skuggning, men
framförallt för en befarad ökad biltrafik på Liljebergsgatan
och i området.

Kommentar

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

P23B Riddaren 4, Riddargränd 6 (kompletterande yttrande)

Utöver att vi motsätter oss planprogrammet utifrån en befarad förvärrad trafiksituation på Liljebergsgatan samt ökad
skuggning av Riddargränd så är vi också mycket bekymrade
över eventuella sprängningsarbeten i samband med blivande
byggnation vid område C. Vår granne på Riddargränd 8 har
redan nu en tydlig förskjutning av sin trädgårdsmur på baksidan, där muren brutits sönder och sjunkit ner mot slänten.
Förskjutningen har under de senaste 5 åren synligt förvärrats.
Vi förväntar oss en grundlig utredning av markförhållandena
på Riddargränd innan några sprängningsarbeten planeras.
Utifrån ovan nämnda synpunkter så motsätter vi oss helt och
hållet att en detaljplan tas fram för område C enligt planprogrammets förslag.

Kommentar

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P24 Vasallen 4, Riddargränd 7

Synpunkter lämnas gällande planprogrammet för Tokarpsberg, område C.
Vi har tagit del av planprogrammet för området enligt ovan
och det är med stor oro vi lämnar våra synpunkter gällande
byggnationen. Delar av område C gränsar till vår fastighet
Vasallen 4. Då den angränsande terrängen är starkt sluttande
och till större delen består utav berg oroar vi oss bland annat
för vilken påverkan eventuell sprängning kommer att ha på
den berggrund våra hus är byggda på.
En byggnad med flera våningar kommer också att lägga
vår radhuslänga i skugga och därmed frånta oss nuvarande
morgon- och förmiddagssol både inomhus och på våra
uteplatser. Då alla radhus, förutom hörnhusen, endast har
fönster i öst- och västlig riktning kommer också inomhus
miljön förläggas i ett dunkel oavsett solsken eller inte. En
byggnad med fler våningar kommer också ge våra nya grannar full insyn i våra sovrum/badrum som alla är förlagda åt
samma håll, en insyn vi är förskonade från idag och värnar
om.
Vi oroar oss också för tätare trafik och hur parkeringsfrågan
skall lösas. 300 lägenheter i området innebär med största
sannolikhet 200-300 fler fordon. Miljöaspekterna av detta
bör utredas. Hänsyn bör då även tas till det rika djurbestånd
som finns i skogen vid område C.
Vi tillsammans med flertalet grannar på Riddargränd motsätter oss helt och hållet att en detaljplan tas fram för område
C enligt programmets förslag. Vi kommer som sakägare
att driva denna linje så långt som möjligt. I andra hand

förutsätter vi en öppen och konstruktiv dialog om den totala
trafiksituationen, miljöfrågor, byggnaders placering, höjder
och utformning i övrigt.
En hållbar stadsutveckling innefattar naturligtvis förtätning, men en sammanvägd bedömning måste göras såväl
ekologiskt som socialt och ekonomiskt. I förhållande till
närliggande bebyggelse, terräng och naturområde kan man
inte göra en för stor förtätning eller införande av byggnader
som är främmande i områdets karaktär. Det kommer att
påverka vårt område i mycket negativ riktning.

Kommentar

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P25 Vasallen 5, Riddargränd 9

Synpunkter lämnas härmed gällande planprogrammet för
Tokarpsberg, område C. Vi har tagit del av planprogrammet
för området enligt ovan och det är med stor oro vi lämnar
våra synpunkter gällande byggnationen. Delar av område C
gränsar till vår fastighet Vasallen 5.
Då den angränsande terrängen är starkt sluttande och till
större delen består utav berg oroar vi oss bland annat för
vilken påverkan eventuell sprängning kommer att ha på den
berggrund våra hus är byggda på.
En byggnad med flera våningar kommer också att lägga
vår radhuslänga i skugga och därmed frånta oss nuvarande
morgon- och förmiddagssol både inomhus och på våra
uteplatser. Då alla radhus, förutom hörnhusen, endast
har fönster i öst- och västlig riktning kommer också
inomhusmiljön förläggas i ett dunkel oavsett solsken eller
inte. En byggnad med fler våningar kommer också ge våra
nya grannar full insyn i våra sovrum/badrum som alla är
förlagda åt samma håll, en insyn vi är förskonade från idag
och värnar om.
Vi oroar oss också för tätare trafik och hur parkeringsfrågan
skall lösas. 300 lägenheter i området innebär med största
sannolikhet 200-300 fler fordon. Miljöaspekterna av detta
bör utredas. Hänsyn bör då även tas till det rika djurbestånd
som finns i skogen vid område C.
Vi tillsammans med flertalet grannar på Riddargränd motsätter oss helt och hållet att en detaljplan tas fram för område
C enligt programmets förslag. Vi kommer som sakägare
att driva denna linje så långt som möjligt. I andra hand
förutsätter vi en öppen och konstruktiv dialog om den totala
trafiksituationen, miljöfrågor, byggnaders placering, höjder
och utformning i övrigt.
En hållbar stadsutveckling innefattar naturligtvis förtätning, men en sammanvägd bedömning måste göras såväl

PLANPROGRAM

29

ekologiskt som socialt och ekonomiskt. I förhållande till
närliggande bebyggelse, terräng och naturområde kan man
inte göra en för stor förtätning eller införande av byggnader
som är främmande i områdets karaktär. Det kommer att
påverka vårt område i mycket negativ riktning.

Kommentar

Vill man till södra torget idag med buss och bor i området
runt nedre delen av Döbelnsgatan upp till Torgilsgatan, så
tar det avsevärt längre tid mot när linje 9 fanns. Detta gör att
många tar bilen till jobb etc. istället. Då det även bor flertalet
äldre i området så tycker jag mig ha märkt att förekomsten av
färdtjänstbilar har ökat. Förståeligt när det blivit längre till
busshållplatserna och servicelinjen försvann.

Se svar till Vasallen 1, nummer P19.

P26 Pagen 1, Riddargränd 20

Det är med stor förskräckelse, som undertecknad tagit del
av Samhällsbyggnadsförvaltningens planer på ytterligare
exploatering gällande Tokarpsberg. Vid tidigare sprängning
på Tokarpsberg sprack två fönster på anhörigs fastighet.
Undertecknad som tillfälligtvis befann mig i fastigheten
vid dessa sprängningar blev chockad över skakningar och
ljudnivå och dessa höll sånär på att rendera oss en hjärtattack.
Vad ännu värre är gällande fastigheten, så blev det en sprickbildning i husgrunden ner mot centrum av vibrationerna i
berggrunden. Tillkommande sättningar under åren förbättrar
inte situationen.
Sprickbildningen går rakt igenom väggen, så väl synlig
spricka finns även på insida. Att fönstren inte uppmärksammades vid hastig inspektion berodde på, att persienner var
nerfällda. Ingen påpekan har tidigare kommit Er tillhanda
gällande problematiken. Men läget är prekärt när planer finns
på får man förmoda, nya sprängningar. Ingen förfrågan
har mig veterligen ej heller gjorts från Er sida, gällande ev.
olägenheter efter förra exploaterin.

Kommentar

Noteras. Geotekniska och bergtekniska förutsättningar
utreds vid behov vid ett eventuellt framtida detaljplanarbete.
Eventuellt behov av sprängning hanteras i senare skede.

3. Synpunkter från övriga
P27 Gasellen 8, Dvärggränd 2

Säkrare skolväg kan uppnås om man permanentar hastigheten på Engelbrektsgatan till 30 km, antingen under skoltid
eller permanent. Gäller både runt Bergdalsskolan och
Engelbrekt. (Att det får finnas så farliga vägar runt två så
stora skolor borde vara förbjudet.) För att få ner hastigheterna
och säkerheten på trottoarerna så borde det göras fler övergångsställen liknande det som finns vid Runebergsgatan/
Vegagatan på flertalet ställen utmed Engelbrektsgatan norrut
från Engelbrektskolan. Antagligen har räddningstjänsten
synpunkter i ärendet. Cykelbanan vid Döbelnsgatan är inte
heller säker idag då det finns ett par farliga korsningar med
ganska skymd sikt. Skolbarnen tar Engelbrektsgatan till
skolorna.
Ytterligare ett problem som vi sett vintertid är snöröjningen
av trottoarerna utmed Engelbrektsgatan. Gående tvingas ut
på gatan då vissa fastigheter inte har möjlighet att röja sina
trottoarer på ett enkelt sätt, eller inte bryr sig om att sköta sin
trottoar. Man måste då som gående korsa gatan flera gånger
för att kunna ta sig fram mellan snödrivorna.

Kommentar

God kollektivtrafik och bra förutsättningar för att gå cykla
behövs för att ställa om till andra transportsätt än bilen.
Västtrafik meddelar att det finns ambitioner att utveckla
stadstrafiken i området.
I Cykelplanen finns planerade utbyggnader av cykelvägar de
två närmaste åren (2018-2019). I den finns cykelväg längs
med Gustav Adolfsgatan medtagen. Föreslagen sträckning är
från Vedensgatan till Bergdalsgatan, men troligtvis fortsätter
cykelvägen ända fram till skolan som är målpunkten.

Min undran är hur man ska få trafiken att fungera på ett
bra och säkert sätt utmed Döbelnsgatan och framförallt
Engelbrektsgatan i framtiden? Bilåkandet har ökat i området
informerades det om vid medborgardialogen den 24/4, och
det är väl inte så underligt.

Cykelvägen (separerad från gående) längs med Engelbrektsgatan samt trafiksituationen i området får studeras vidare i
kommande planarbete.

Borås lokaltrafik har inte underlättat tillgängligheten att
kunna utnyttja kollektivtrafikens bussar då man de senaste
åren tagit bort linje 9, som gick i motsatt riktning till linje 7,
och förra året strök man ungefär varannan hållplats på linje
7. Även servicebuss nr 13 har tagits bort från området.

P28 Axelssons Bygg AB
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Snöröjning av trottoar är respektive fastighetsägares ansvar.

Undertecknad förste initiativtagare för byggnation på
Tokarpsberg har tagit del av planprogrammet samt deltagit
på informationsmöte på Bergdalsskolan 24/ 4 och vill lämna
följande yttrande över samrådshandling.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vi anser att Borås kommun med detta planprogram slösar
bort en fantastisk resurs i det fall det ej omarbetas samt
kompletteras och görs fullskaligt för en ny stadsdel av Borås.
2008-04-14 tillskrev vi på Axelssons Bygg AB kommunstyrelsen i Borås med ansökan om att förvärva mark på
Tokarpsberg enligt framtagna och överlämnade skisser och
förslag på byggnation med redovisning av oss föreslagen
omfattning med hänsyn till naturvärden enl översiktsplan.
Vårt då framtagna material har presenterats för företaget
Järngrinden AB som är synnerligen kompetenta för fastighetsutveckling och som med vår idé från 2008 uppdaterat
och framtagit förslag på byggnation av Tokarpsberg som
blir en fantastisk möjlighet för Borås Stads utveckling samt
möjlighet till ett fantastiskt boende.

Kommentar

Noteras. Kommunen har tagit del av förslaget som dock inte
är aktuellt för området. Planprogrammets syfte kvarstår att
delar föreslås för byggnation medan stora delar behålls och
föreslås utvecklas som rekreations- och naturområde. Se även
kommentar till nr P28.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Pauline Sandberg
Plankonsult

Vi anser att samhällsbyggnadsavdelningen är skyldiga
Borås Stad att bjuda in Järngrinden AB och ta del av detta
framarbetade material och inte låta resurser gå förlorade med
”endast” det nu redovisade planförslaget.

Kommentar

Synpunkten noteras. Kommunen har tagit del av Järngrindens förslag genom deras samrådsyttrande. Planprogrammets
syfte kvarstår att delar föreslås för byggnation medan stora
delar behålls och föreslås utvecklas som rekreations- och
naturområde. En bred projektgrupp med representanter från
olika kommunala förvaltningar har gemensamt arbetat fram
utgångspunkter för planprogrammet utifrån bl.a. de värden
som finns i området, behovet av bostäder och påverkan på
stadsbilden. Tokarpsberg är utpekad i grönområdesplanen
för sina höga natur- och rekreationsvärden. En del utgörs av
skolskog för barnen. Det finns även stigar och utsiktsplats,
som har potential att förbättras. Grönområdet fungerar som
spridningslänk mellan andra grönområden och har flera
viltstråk som passerar. Den naturinventering som gjorts visar
att det finns en mångfald av biotoper inom området och att
det även finns hotade naturvårdsarter.

P29 Järngrinden, Mjöbäcks Entreprenad
och Cernera fastigheter

Med anledning av pågående Planprogram för Tokarpsberg så
skickar vi detta inlägg och åsikt om planprogrammet.
Vi anser inte att planprogrammet tar vara på den mark som
finns att utveckla Borås stad i rätt riktning vi anser att man
kan använda sig av marken på ett bättre sätt. Se bifogad
handling.
Till yttrandet finns en bifogad handling som visar utformningsförslag
med byggnation på Tokarpsberg. Handlingen finns diarieförd i ärende
BN2015-2097.
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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?
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.

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.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras.
Under planarbetet gör vi en avvägning mellan allmänna och
enskilda intressen, som kan påverka hur planen utformas.
Under genomförandetiden (5 - 15 år) 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.

4. Du kan påverka!
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.
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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 skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner
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
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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

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 synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

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.
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.
Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

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
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.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, vinner 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 vinner 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

