
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-10 
 

Instans 
Förskolenämnden 

 

 
 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

lokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32, tisdagen den 16 april kl. 13.00. 

Sammanträdet inleds med arbete med internkontrollplan kl. 13.00 följt av 

nämndsammanträde från kl. 17.00.  

 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och inleds från kl. 

17.00 med allmänhetens frågestund (utom vid ärenden som avser 

myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033 35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

 

Partigruppmöten för politisk beredning 
Mitt-S-samverkan träffas måndagen den 15 april kl. 17.00 i sammanträdeslokal 
Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt förhinder till Andreas 
Ekström, tel. 0737-342736. 

Moderaterna och Kristdemokraterna träffas måndagen den 15 april kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt 
förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna träffas måndagen den 15 april. Meddela eventuellt 
förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 

  

mailto:emelie.h.hansson@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Remiss Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser 
Dnr 2019-00038 1.1.3.0 

 

5.  Resursfördelningsmodell kommunala och fristående förskolor 
Dnr 2019-00042 1.1.3.0 

 

6.  Månadsrapport mars 2019 
Dnr 2019-00056 1.1.4.2 

 

7.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
Budget 2019 
Dnr 2019-00059 1.1.3.25 

 

8.  Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl. - 
Myråsskolan, Borås Stad  
Dnr 2019-00061 3.1.1.2 

 

9.  Yttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1:1 mfl 
Borås Stad 
Dnr 2019-00077 3.1.1.2 

 

10.  Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1 mfl 
Dnr 2019-00078 3.1.1.2 

 

11.  Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2019 
Dnr 2019-00079 1.1.3.0 

 

12.  Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl 
Dnr 2019-00081 3.1.1.2 

 

13.  Anmälningsärenden 2019 
Dnr 2019-00011 1.1.3.0 

 

14.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00038 1.1.3.0 
 

  

 

Svar på remiss: Plan för samhällsstörningar och 

extraordinära händelser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till Borås Stads Plan för samhällsstörningar 

och extraordinära händelser och översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Borås Stads Plan för 

hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser och tillstyrker 

denna.  

Syftet med planen är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 

samhällsstörning eller extraordinär händelse, samt hur kommunens organisation 

för krisledning leder, samordnar, samverkar  och säkerställer hög förmåga att 

hantera en extraordinär händelse. Målet för kommunens krisberedskap är att 

kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i 

funktion för att samordna insatser vid en samhällsstörning eller extraordinär 

händelse.  

Alla förvaltningar ska efter genomförd risk-och sårbarhetsanalys ha väl 

genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära 

händelser för den egna verksamheten. Syftet med de lokala planerna är att så 

effektivt som möjligt begränsa skador och så snart som möjligt kunna återgå till 

normal servicenivå och funktion.   

Förskolenämnden påtalar att det är viktigt staben övas regelbundet, detta för att 

få en bra funktion i ledning och informationsflöde. Att planen syftar till att 

användas som målbild för att utveckla alla förvaltningars egna plan vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser bör tydliggöres och därtill även 

samordning och enskilda förvaltningar och övriga organs befogenheter kan 

förtydligas.        

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser – Ledning och information                              

Samverkan 

Ärendet har samverkats på FSG 2019-04-09.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

  

 

 

Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

 

Remissinstanser 

1. Borås Stads bolag 

2. Borås Stads nämnder 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00909 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad 
Säkerhetschef 
033 357281

mailto:ks.diarium@boras.se
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För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i dokumentet under löptiden

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Inledning 4

 Syfte 4
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 Geografiskt områdesansvar 5
 Risk- och sårbarhetsanalys 5
 Förvaltningsspecifik planering 5
 Bilagor 5
Borås Stads krishanteringsarbete 6
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  Stödfunktioner 14

Innehåll
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden 
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot 
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel 
som behöver finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, och som
• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.
• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade 

åtgärder från flera aktörer.
• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen 
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart 
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen 
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via TiB.

Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.
 

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och 
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.

Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.
• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.
• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 

samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare. 
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 

leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 

planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 

och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion 
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma 
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller 
få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer 
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, 
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för 
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta 
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.
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• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan 
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att 
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta 
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen 
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller 
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse 
eller samhällsstörning.

Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan 
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret 
och ledningen för krisledningsarbetet. 
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 

Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem 

etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
• Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.
• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
• Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele 

och it.
• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.  

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot 

situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen 
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt 
under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap
Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap)
Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med 

hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 

informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och 

vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på 

ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt 

kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och 

avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.

Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 

ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa 

en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder. 
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första 
stabsgenomgång. 



10 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser

• Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi 
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) 

informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, 
och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga 
medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.
• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 

ledigheter.

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 
Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – 
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska 
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när 
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens 
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera 
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.

Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte 

redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten 
löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter

 

Normativ
nivå

Strategisk
nivå

Operativ
nivå

Grundberedskap
Daglig drift

Nivå 1 – Grön Nivå 2 – Gul Nivå 3 – Orange Nivå 4 – Röd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt 
stabsläge

Extraordinär
händelse

Kommunchef Kommunchef Kommunchef

Ledningsstöd Ledningsstöd Krisledningsstab Krisledningsstab

Krisledningsnämnd

Informationsansvarig Informationsansvarig Stödfunktioner Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.

Krisledningsnämnd

Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning
/planering

K9 Samordning

K10 Samverkande
externa aktörer

K2 Sekretariat

K3 Juridik

K4 Analys

K5 HR/psl
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska 
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.
• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
• Besluta om omfördelning av kommunens resurser
• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
• Företräda kommunen.
• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist 
görs tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad. 

Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för 

insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter. 
• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 

omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 

ordförande
• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas
• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. 
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) 
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt
• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och 

expertis
• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
• Bearbeta och bereda ärenden
• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom 

den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad 

information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet 
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och 
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representan-
ter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta 
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar 
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samver-
kanspersoner. 

Funktion i staben

Stabschef

K1 Kommunikation

K2 Sekretariat

K3 Juridik/ekonomi

K4 Analys

K5 HR/Personal

K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning/planering

K9 Samordning

K10 Samverkanspersoner

Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en 
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder 
ärenden för förlag till beslut. 

Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den 
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen. 
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta 
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

Funktionen ska kritiskt  granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara 
för lägesbild, omfallsbeskrivningar  och ta fram förslag till beslut

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare, 
elever, brukare och anhöriga.

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första 
hjälpen” typ filtar, vatten osv

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt 
samverkan krisberedskap

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses 
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Beskrivning
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara 
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 

• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder

I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens 
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via 
närmaste chef till TiB. 

Uppstart
• Fånga tidiga signaler
• Dokumentation
• Larmning
• Uppstart

Arbete i 
krisledningsorg
• Kommunikation
• Lägesbild
• Analys
• Samverkan
• Rapportering
• Bistånd

Uthållighet
• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

Avveckling
• Utvärdering
• Erfarenhetsåterföring
• Revidering
• Utbildning och övning
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben
• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
• Inriktning och omfattning
• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 

Larm
TiB

Kommunchef

KS ordf. Förstärkt
stabsläge

Stabsläge

Grund-
beredskap

Ingen
inkallning

Krislednings-
nämnd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Larmning
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Exempel på andra former av dokumentation:

• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
• Dokumentation kan ske direkt i WIS
• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
• Skriv in direkt i dokument på dator
• Manuell dokumentation på papper
• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter 
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen 
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste 
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången 
ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att 
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan 
för staben – stabsarbetsplan:

• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.

Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska 
oro och förebygga ryktesspridning.

Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av 
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid 
sådana lägen.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:

• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.

8. Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få 
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, 
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.

• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi

10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. 
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att 
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning 
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas 
då det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.

http://www.boras.se
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet 
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns 
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:

• En stegvis avveckling.
• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 

avvecklas sist.
• Dokumentation ska samlas in och sparas. 
• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 

sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån 
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt 
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd

14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet 
med gällande nationella direktiv. 
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Övriga aktörer och 
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras 
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade 
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning, 
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation, 
samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av 
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka 
ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. 
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den 
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.

Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter 
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och 
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom 
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 



Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp 
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska 
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta 
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna 
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos 
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med 
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås 
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka 
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av 
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning 
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.

22 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens beslut den 17 

december 2018, § 561, förslag till resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor.                

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 

Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på en ny 

resursfördelningsmodell.  

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 

Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av ersättningen till 

friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående 

förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor 

mellan den kommunala skola och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen 

ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda 

eleverna”. Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-

08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den föreslagna 

förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp och att 

grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse ersättning 

för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner 

ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov”.  

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen 

och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag har 

Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.                     

Beslutsunderlag 

1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 

kommunala förskolor 

2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 april 2019. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor 

Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 

förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 

att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 

betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 

kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 

grundbelopp till förskola  

Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 

ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 

motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 

fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 

verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 

ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 

pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 

dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 

motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 

grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 

samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 

kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 

beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Strukturbelopp 

Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara grundbelopp. 

Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 

har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet.  

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 

per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 

grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 

budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 

yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 

upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 

minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 

Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 

högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 

belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 

erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 

av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 

fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 

barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  
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Ersättning för lokalkostnader 

Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 

Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 

per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 

Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 

grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  

För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 

bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 

mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  

Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 

grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 

Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 

fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 

budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 

Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 

utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 

eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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Månadsrapport mars 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport mars 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 011 tkr i förhållande till periodens 

budget. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. För att nå en budget 

i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nämndens buffert 

beräknas nyttjas för främst valideringsinsatser under året. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i mars på 45 respektive 26 %. 

Förvaltningen fortsätter med olika valideringsinsatser för att kompetenshöja 

personal i verksamheten. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan i kraft för förskolan. Implementering av 

den nya läroplanen kommer att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna byter den 1 april titel till rektor. Även detta är en följd av den 

nya läroplanen och innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den 

obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen är tre-årig och 

läses på kvartsfart. 

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 

19/20.               

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport mars 2019, Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 april 2019. 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Det övergripande målet i Förskoleförvaltningen 2019 är att arbeta med arbetsmiljön i våra 
verksamheter. Både genom att minska sjukfrånvaron men även att fortsätta med olika 
valideringsinsatser för att kompetenshöja personal i verksamheten. De kompetenshöjande insatserna 
innefattar validering till såväl barnskötare som till förskollärare. Från och med januari 2019 har vi också 
ett antal personer som går en valideringsinsats till barnskötare hos Hermods i tillägg till de som studerar 
till barnskötare via vuxenutbildningen och de som studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. 

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och pågår löpande i form av tydliga uppföljningar av 
sjukfrånvarotalen på enhets- och individnivå både vid kvalitetsdialoger men även vid individuella 
avstämningar mellan HR-specialist och förskolechef, samt i olika forum, så som förvaltningsledning, 
träff med förskolecheferna och även under samtliga APT. 

Förskoleförvaltningens utvecklingsplan är framtagen för att utveckla kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i Borås stad. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är ett fokusområde i utvecklingsplanen under 2019 och kommer att följas upp både 
individuellt och i grupp. 

Från augusti 2018 har alla förskolor arbetat utifrån en av verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen fokuserar på det statliga uppdraget utifrån läroplan och skollag. Från januari 2019 
har vi hittills följt upp områdena digital kompetens och naturvetenskap och teknik i de gruppvisa 
kvalitetsdialogerna med förskolecheferna. Särskilda kvalitetsrapporter inom områdena har tagits fram. 
Parallellt med detta följs även mycket annat upp, så som timvikarier och ekonomiskt resultat. 

Under hösten 2018 och våren 2019  genomförs ett internt ledarutvecklingsprogram på förvaltningen. 
Programmet fokuserar på följande tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som chef i en 
målstyrd organisation, Att omsätta ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. Vi genomför 
processledarutbildningar för förskollärare för att ge verktyg till förskolechef att driva 
utvecklingsprocesser på sina förskolor. 

Arbete pågår för att ta fram en resursfördelningsmodell i syfte att skapa en likvärdig förskola för alla 
barn. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 011 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen behöver än mer ta del av andra kommuners arbete när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen. Många bra aktiviteter pågår redan men det finns självklart 
mer att hämta genom att inhämta kunskap och erfarenheter av andra. 

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. Implementering av den nya läroplanen kommer 
att ske på varje förskola under året. 

Förskolecheferna byter den 1 april titel till rektor. Även detta är en följd av den nya läroplanen och 
innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för 
rektorer. Utbildningen är tre-årig och läses på kvartsfart. 

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20. 

Under året öppnar Silverpoppelns förskola på Göta, Marklandsparkens förskola på Hässleholmen och 
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Virvelvindens förskola flyttar till tidigare Tullengymnasiets lokaler. Norrbyskolans förskola kommer 
kvarstå i ytterligare två år. Under året planeras sju enheter avvecklas. Av dessa har fyra mindre 
ändamålsenliga lokaler, två är belägna moduler och en avvecklas på grund av bristande behov av platser 
i området. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen. 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Uftall för denna indikator presenteras i samband med tertial 2.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 
Genomfört 

Nämnden har under 2018 utrett införande 
av ett kreativt återanvändningscenter och 
landat i flera olika möjliga vägar att gå. 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan 
för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget.  

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

 Ej 
genomfört 

Arbetet med uppdraget har inte påbörjats.  



Förskolenämnden, Månadsrapport mars 2019 5(13) 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %.  20 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %.  50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kosten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och vi har idag inget avtal som styr vilken 
sorts mat som de köper in. Vi har ej heller något avtal som styr vilka krav vi har. Det kommer att ses 
över under året. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,4 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

91,2 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

36,8 40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Ett tydligt arbete med rehabilitering och hälsofrågor kommer att prioriteras under 2019, så som det 
också var prioriterat under 2018. Ett antal utbildningar i rehabiliteringsfrågorna kommer att 
genomföras där fokus fördelas på lång- respektive korttidsfrånvaron. Vid de kvalitetsdialoger som 
genomförs varje månad förs dialog kring fortsatt arbete med sjukfrånvaron på enhets- och individnivå. 
Företagshälsovården FeelGood är en nära samarbetspartner för att utreda hälsotillstånd och används i 
den utsträckning som bedöms lämplig. 
 



Förskolenämnden, Månadsrapport mars 2019 6(13) 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Detta är ett viktigt 
arbete som behöver prioriteras och utvecklas. Under perioden 180301 - 190228 anmäldes 67 tillbud 
som härrör till tidsbrist eller stress på grund av arbetsbelastning. Det är färre än för helår 2018, men 
ändå alarmerande och ställer stora krav på oss som arbetsgivare att ta arbetsmiljöarbetet på allvar. Detta 
görs bland annat genom att tydligt jobba med arbetsmiljöarbetet som har sin utgångspunkt i den 
centralt fastställda SAM-almanackan där månatliga genomgångar erbjuds för förvaltningens chefer. 
 
Sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid låg för Förskoleförvaltningen under perioden 180301-190228 
på ca 9,4%. Siffran är högre än totalen i Borås Stad som under motsvarande period låg på 7,4%. Vad vi 
kan se jämfört med föregående period är att männens sjukfrånvaro minskat med 0,4% medan 
kvinnornas ökat med 0,1%. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 180301-190228 motsvarade 91,2 årsarbetare. En 
viss andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro, och vi kan under 
början av 2019 konstatera att de korta sjukfallen hos medarbetarna varit höga på grund av bland annat 
magsjukor och andra infektioner vilket påverkar användandet av timanställda. 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. 
Kompetensförsörjningen är fortfarande en stor utmaning för förvaltningen och under året kommer 
samarbetet med bemanningsenheten att utökas för att hjälpas åt att hitta strategier för att rekrytera 
kompetenta vikarier. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Utfall 2018 var, för tillsvidareanställda, 36,8%. Av de visstidsanställda var motsvarande siffra ca 18%. 
För 2019 följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 
 
För att få en helhetsbild över hur friskvårdsförmånerna nyttjas och vilken påverkan de har på såväl 
individ som organisation är det också viktigt att beakta övriga friskvårdsförmåner som erbjuds och inte 
bara friskvårdsbidraget. Personalförmåner som exempelvis fria bad i kommunens badhus, fritt inträde 
till friluftsanläggningar och hyrcykel är också faktorer som bör tas med i analyser av konsekvenser av 
indikatorn. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2019 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari 
- mars är 0. 
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3.5 Rapportering av förvaltningens arbete med sjukfrånvaro 

och kompetensförsörjning 

Här redovisas förvaltningens arbete med sjukfrånvaro och kompetensförsörjning enligt tilläggsförslag i 
budget 2019:2. 

Mars: 

Sjukfrånvaron 

Fyra enheter har startat igång sitt arbete tillsammans med enheten Organisationshälsa. Dessa förskolor 
har identifierats utifrån hög andel korttidsfrånvaro, men även där förvaltningen inte sett önskvärt 
resultat av tidigare arbete med hälso- och arbetsmiljöfrågorna. Samtliga uppstartsmöten är genomförda 
där förskolechef har träffat representanter från Organisationshälsa tillsammans med HR för att göra en 
första kartläggning kring behovet på enheten, det har också genomförts djupintervjuer med 
förskolechef och HR-specialist. Organisationshälsa har även börjat besöka grupper på APT för att 
informera om arbetet på den specifika enheten. 

Under april kommer återkoppling att påbörjas med handlingsplan där insatser kommer att identifieras 
på enhetsnivå. 

Under mars har även arbetet med korttidsfrånvaron blivit än mer aktivt. HR-specialisterna gör löpande 
avstämningar med förskolecheferna för att ha möjlighet att initiera insatser bland annat i form av första 
dagsintyg. 

I slutet av mars har en arbetsgrupp som bildats under FSG ett första möte för att föra gemensam dialog 
kring arbetsmiljöområden som får en prioriteringsordning från FSG. I gruppen sitter representanter 
från Lärarförbundet, Kommunal, HR och verksamhet med för att få en helhetsbild. 

Kompetensförsörjning 

Översynen av förvaltningens valideringsrutin fortsätter för att utveckla och förenkla processen samt 
uppdatera den efter att validering nu även erbjuds via Hermods. De filmer och reportage som togs fram 
under senare delen av 2018, som går att hitta på boras.se/arbetaiforskolan, har spridits i organisationen 
och uppmanats att spridas vidare i olika nätverk för att synliggöra yrkena inom förskolans verksamhet 
samt vilka karriärvägar som finns. Sedan mitten av mars är förvaltningens kommunikatörstjänst tillsatt 
och den nya kommunikatören håller på att sätta sig in i arbetet med arbetsgivarvarumärket för att 
upprätthålla och utveckla det. 

Under mars intensifieras arbetet med löneöversynen då bedömningssamtal genomförs och 
medarbetarna får besked om sin nya lön. I årets översyn kommer en extra satsning göras på utbildade 
barnskötare vilket förhoppningsvis kommer ha viss påverkan på attraktiviteten till yrket. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 2 880 2 125 755 8 500 8 800 300 

Statsbidrag 17 807 17 655 152 68 726 68 726 0 

Övrigt 16 025 15 441 584 63 314 63 696 382 

Summa intäkter 36 712 35 221 1 491 140 540 141 222 682 

       

Personal -155 120 -152 322 -2 798 -617 652 -623 024 -5 372 

Kost -16 249 -14 921 -1 328 -59 685 -60 685 -1 000 

Lokalvård -6 167 -6 747 580 -26 989 -26 689 300 

Lokaler -21 601 -21 773 172 -89 811 -90 111 -300 

Köpta platser -15 038 -16 893 1 855 -61 250 -60 550 700 

Övrigt -9 667 -7 684 -1 983 -29 178 -31 688 -2 510 

Summa kostnader -223 842 -220 340 -3 502 -884 565 -892 747 -8 182 

       

Buffert    -7 500   

Nettokostnad -187 130 -185 119 -2 011 -751 525 -751 525 0 

Nämndbidrag 185 119 185 119  751 525 751 525  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-2 011 0  0 0  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -2 011 tkr i förhållande till periodens budget. I nuläget 
prognostiseras ett årsresultat enligt årsbudget. 

Förskolenämndens ram inför 2019 räknades upp med 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2018. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under perioden 
januari-mars har varit 42 barn färre än under motsvarande period förra året. Trots detta har 
volymtimmarna ökat med 2,4 % för motsvarande perioder mellan åren. Det blir av stor vikt att följa 
utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor ligger på samma nivå under januari-mars 2019 som under 
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har minskat med 4 platser jämfört med 
motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är ca 1 100 kr 
lägre under januari-mars 2019 än för motsvarande period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 62 färre barn under januari-mars 2019 än under motsvarande period 2018. 

För att nå en budget i balans under året ser förvaltningen över olika åtgärder. Nivån på kost- och 
lokalvårdsverksamheten, avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen. En första genomgång visar att nivån på bemanningen inom 
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kost- och lokalvårdsverksamheten är avsevärt högre än det faktiska behovet. Grundskoleförvaltningen 
planerar utföra åtgärder från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt på anpassningarna under 
innevarande år. Utifrån det ekonomiska läget kan ytterligare anpassningar behöva göras. Förvaltningen 
anser att anpassningar i första hand bör ses över för ej lagstadgade verksamheter. 

Förvaltningen ser över möjligheten att stänga mindre och/eller mindre ändamålsenliga förskolor. 
Under året planeras sju enheter avvecklas. Av dessa har fyra mindre ändamålsenliga lokaler, två är 
belägna moduler och en avvecklas på grund av bristande behov av platser i området. Inför varje ny 
planlagd förskola kommer en noggrann behovsanalys göras, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

Bufferten planeras nyttjas för bland annat valideringsinsatser. Förvaltningen har även sökt medel från 
Omställningsfonden för de valideringsinsatser som pågår. 
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4.3 Verksamhet 2019 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 788 -2 580 -208 -10 712 -10 952 -240 

Nettokostnad -2 788 -2 580 -208 -10 712 -10 952 -240 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -502 -654 152 -2 537 -2 537 0 

Nettokostnad -502 -654 152 -2 537 -2 537 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 36 594 35 103 1 491 140 071 140 753 682 

Kostnad -217 972 -214 716 -3 256 -861 664 -869 456 -7 792 

Nettokostnad -181 378 -179 613 -1 765 -721 593 -728 703 -7 110 

Öppen förskola       

Intäkt 20 15 5 60 60 0 

Kostnad -1 097 -1 000 -97 -4 045 -4 145 -100 

Nettokostnad -1 077 -985 -92 -3 985 -4 085 -100 

Familjecentraler       

Intäkt 98 103 -5 410 410 0 

Kostnad -1 483 -1 390 -93 -5 608 -5 658 -50 

Nettokostnad -1 385 -1 287 -98 -5 198 -5 248 -50 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 500 0 7 500 

Nettokostnad 0 0 0 -7 500 0 7 500 

Totalt       

Intäkt 36 712 35 221 1 491 140 541 141 223 682 

Kostnad -223 842 -220 340 -3 502 -892 066 -892 748 -682 

Nettokostnad -187 130 -185 119 -2 011 -751 525 -751 525 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter mars månad på -2 011 tkr i förhållande till periodens budget. 
Nämnden prognostiserar i nuläget ett årsresultat enligt årsbudget. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -208 tkr. Till största del beror avvikelsen på 
ett inköp av möbler till konferensrum för 153 tkr. Budgeten för central administration har minskats i 
jämförelse med budget 2018. Helårsprognos -240 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +152 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos 0 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på -1 765 tkr. Helårsprognos -7 110 tkr. 

Förskolenämnden erhöll ingen kompensation i ram för den ökade beläggningsgraden inom förskolan 
och det finns risk för att barngruppernas storlek ökas, då det rent schemamässigt blir svårare att ha en 
beläggning av personal under större del av dagen när vistelsetiderna ökar. Trots att det under perioden 
januari-mars varit något färre barn inom nämndens verksamhet i förhållande till motsvarande period 
2018 har vistelsetiderna ökat. Effektiviseringskravet på nämnden föranleder att möjligheter till 
effektiviseringar behöver ses över utan att lagstadgad verksamhet påverkas. 

Förskolecheferna byter den 1 april titel till rektor. Även detta är en följd av den nya läroplanen och 
innebär att alla nya förskolechefer/rektorer måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för 
rektorer. Utbildningen är tre-årig och läses på kvartsfart. Under 2018 infördes biträdande 
förskolechefer och redan nu upplever förskolechefer att deras arbetssituation och arbetsmiljö blivit 
bättre till följd av satsningen. 22 chefer går det tre-åriga obligatoriska rektorsprogrammet och genom 
den så kallade KAL-gruppens arbete har Borås Stad valt att ge förskolechefer tidsmässig möjlighet att 
genomgå utbildningen, vilket innebär att biträdande förskolechefer täcker upp vid förskolechefs studier. 

Valideringsinsatserna är oerhört viktiga som ett led i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 
kostade valideringsinsatserna i form av vikarier vid studietid förvaltningen drygt 3 000 tkr. 
Valideringsinsatserna har utökats något till 2019 och kostnaderna kommer därför också öka. 

Kostnaderna för kost- och lokalvård beräknas bli högre än budgeterat, främst på grund av en för hög 
bemanning inom kost- och lokalvårdsorganisationen. Nivån på kost- och lokalvårdsverksamheten, 
avseende likvärdighet och en bemanning enligt behov för varje enhet, ses över tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen. Åtgärder planeras utföras från och med augusti 2019, vilket ger halvårseffekt 
på anpassningarna under innevarande år. 

Något högre lokalhyror än budgeterat prognostiseras. Då förvaltningen planerar att lämna sju enheter 
under året blir inte nettoökningen så stor under året, till följd av att Norrbyskolans förskola bibehålls i 
ytterligare två år. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -92 tkr. Helårsprognos -100 tkr. Eventuella 
ytterligare åtgärder inom verksamheten behöver ses över för att inte lagstadgad verksamhet ska 
påverkas. Uppföljning behöver göras om projektet med den rullande öppna förskolan har uppnått sitt 
syfte. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -98 tkr. Helårsprognos -50 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 500 tkr och beräknas nyttjas för främst valideringsinsatser. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2019 Utfall Mar 2019 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

12,4  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

90  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 395 6 474 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 467 472 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,4 5,4 5,6 

Andel förskollärare, % 46 45 50 

Andel barnskötare, % 26 26 30 

Gruppstorlek 15 16 17 

6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

234 79 108          

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad och 
börjat/ 
erbjudits plats 
aktuell månad 

170 52 81          

Plats samma 
dag som 
önskats 

162 36 61          

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

5 13 15          

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

3 3 5          
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Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 21 18 19          

11 mån 13 10 7          

10 mån 7 4 2          

9 mån 3 0 2          

8 mån 1 2 0          

7 mån 0 0 3          

6 mån 0 2 0          

Totalt 45 36 33          
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i Budget 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 

som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 

till Kommunstyrelsen för kännedom.       

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 

per år i samband med delårsuppföljningarna.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, 

nämndens rapport.                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2019, nämndens rapport 

Förskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. I resultatet från medarbetarenkäten 
2017 svarade 92,1% värde 4-5 på frågan ”mitt arbete känns 
meningsfullt”, och på frågan ”mitt arbete engagerar mig” svarade 
93,4% värde 4-5, vilket kan visa på att det arbete som utförs i 
Förskoleförvaltningen också bidrar till att fler vill jobba längre då 
samma studie som nämnts ovan visar att personer som har ett 
intressant och omväxlande arbete tenderar att stanna kvar 
längre i yrkeslivet. 

Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. På Förskoleförvaltningen har, sedan 
införandet av lönetillägget, totalt 20 personer fått beviljat tillägg. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. I dagsläget (2019-02-28) hade 
98,3% av de anställda i förvaltningen en heltidsanställning. 
Dessa siffror avspeglar grundtjänsten, och visar inte de som är 
partiellt föräldralediga och/eller sjukskrivna, och inte heller de 
som enligt heltidsbeslutet i Borås Stad valt att gå ner i tid av 
andra anledningar. 
 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2017 angav 68,5% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv". Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som 
anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de 
medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar att vilja 
arbeta mer. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-
specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta 
arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas 
löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i det 
dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I 
tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat kontinuerliga 
utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan 
för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. Under 
2019 kommer utbildningsinsatser genomföras gällande såväl 
kort- som långtidssjukfrånvaron för att öka kunskapen om hur vi 
kan arbeta med frågorna, men också för att få möjlighet att lära 
av varandra i chefsgruppen. 
 
Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att 
rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba 
förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
I förvaltningens strategier för ökad hälsa om minskad 
sjukfrånvaro beskrivs de aktiviteter som ska genomföras under 
de närmsta åren. Te x har och kommer olika utbildningsinsatser 
genomföras och respektive förskola ska ta fram en hälsoplan 
vilka kommer att följas upp under våren 2019. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna 
lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i 
IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även ansökan om 
förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola. 

Pingpong är ett annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta 
inom verksamheten. Information kan enkelt förmedlas till 
vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas 
för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas 
till läroplanens mål och dokumentation över undervisning kan 
sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. 
 
Förvaltningen arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att 
rehabiliteringsärenden går att följa på ett överskådligt sätt för de 
professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar 
förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar 
rapporteringen och uppföljningen av arbetsskador och tillbud i, 
bland annat, samverkansgrupperna. 
 
Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att 
verksamheterna har välfungernade digitala verktyg i sitt arbete. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ett antal 
valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. Under senare delen av 2018 samt under 
2019 kommer valideringsinsatser till barnskötare via Hermods 
att genomföras. Det är dels för medarbetare som redan har en 
tillsvidareanställning, men även för personer som har 
tidsbegränsade anställningar för att öka deras anställningsbarhet 
- för såväl vår som för deras skull. 
 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. 
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Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl. - 

Myråsskolan, Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., 

Myråsskolan, Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Myrås, 

Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan. Planens syfte är att utöka byggrätten för att 

möjliggöra ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor 

idrottshall. 

Planområdet ligger i stadsdelen Myrås utmed Kyrkvägen samt mindre delar av 

de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, Kyrkvägen samt 

Skogslindgatan. En del av Myråsgatan avses att byggas om för att få mer yta 

framför skolans entré vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen tas 

bort. All mark ägs av Borås Stad.              

Beslutsunderlag 

1. . Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan, Borås Stad                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-04-09.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till 756 
elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtag-
ning av träd i en biotopskyddad ensidig allé.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från cirka 500 
till 756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
nedtagning av träd i biotopskyddad ensidig allé.

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Myrås utmed Kyrkvägen och 
omfattar fastigheterna Myrås 1:163, Myrås 1:107 samt mindre 
delar av de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, 
Kyrkvägen samt Skogslindgatan som utgör en del av fastighe-
ten Myrås 1:1, Myrås 3:1 samt Myrås 1:95. En del av Myrås-
gatan avses att byggas om för att få mer yta framför skolans 
entré vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen 
tas bort. Planområdets storlek är cirka 33 425 m2 och all mark 
ägs av Borås Stad. Skolans yta är cirka 25 888 m2.

Gällande plan
Gällande plan P365 för området är en byggnadsplan från 
1958, vilken anger ”Allmänt ändamål” på skolområdet, vilket 
avser kommunal verksamhet i form av exempelvis skola, vård, 
och omsorg. Planen tillåter idag byggnation i tre våningar.

 Den södra delen av planområdet fastigheten Myrås 1:107, är 
inte planlagd då den undantogs i byggnadsplanen. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 175 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Beslutet grundar sig på att Grundskolenämnden framfört ett 
behov av ökad elevkapacitet till Lokalförsörjningsnämnden. 
Behovet av fler skolplatser är stort i Borås Stad och förväntas 
fortsätta öka inom det aktuella upptagningsområdet.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2019 
Granskning 3 kvartalet 2019 
Antagande 4 kvartalet 2019 
Laga kraft 4 kvartalet 2019

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

Byggstart för till- och ombyggnationen av skolområdet är 
beräknad till 2020.

Planbeskrivning
Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019. 

KYLLAREDSMOTET

MYRÅSSKOGENKyrkvägen

Kyrkvägen

Tallgatan
Myr

ås
ga

ta
n

RINGEN

LIDA

Skogslindgatan

Planområdet med närmsta omgivning 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik
Planområdet är beläget i stadsdelen Myrås, med samma 
avstånd till Gamla och Norra Brämhult. Området domineras 
av bostadsbebyggelse i form av fristående villatomter, vilket 
även präglar gatustrukturen. I direkt anslutning till skolom-
rådet, på andra sidan Kyrkvägen, ligger en mindre kyrka, 
Myråskyrkan som färdigställdes år 1955.

Sedan 1958, då byggnadsplanen upprättades för Myrås och 
Brämhult har planområdet använts för skoländamål. Innan 
Brämhult exploaterades mer omfattande i och med  
byggnadsplanen 1958, bestod området främst av skog och 
odlingslandskap. I samband med planens genomförande 
bebyggdes området med bostäder i främst enfamiljshus och 
det planerades även för närparker, butiker och skolor.

Skolbyggnaden är ett fint exempel på välbevarad 1950-tals 
arkitektur. Stilmässigt tidstypiskt är användningen av gult 
tegel i murad konstruktion och fönster inskjutna från fasad-
livet.

Ny bebyggelse och gestaltning
Den nya bebyggelsen inom skolområdet planeras att uppföras 
som till- och nybyggnation. Byggnaderna som finns inom 
skolan idag är upp till tre våningar höga, anpassade efter 
höjdskillnader inom planområdet, vilket även ny bebyggelse 
ska anpassas efter. En begränsning av byggnadernas höjd 
har satts för planområdet, vilken möjliggör tre våningar hög 
skolbyggnad, där varje våning är cirka tre och en halv meter 
höga. Utöver det tillåts byggnation av skorsten och hisschakt 
samt anordningar för ventilation.

På delar av den befintliga skolbyggnaden mot skolgården är 
det tänkt att tillföra nya byggnadsvolymer samt bygga om 
huvudentrén mot Myråsgatan. En tredje ”vinge” kommer 
att byggas i anslutning till skolans nordöstra byggnad, 
där idrottshall finns idag, och kommer att placeras utmed 
Kyrkvägen. Byggnaden kommer att innehålla skolmatsal och 
lärosalar.

Den här tillbyggnaden kommer att frigöra ytor på skolgår-
den, då byggnaden som idag inrymmer förskoleverksamhet, 
Snökulla, kommer att rivas och ersättas i nya skolbyggnaden. 
Baracker som idag står på skolgården planeras att tas bort. Se 
bilder på sidorna 6 - 7 för ny bebyggelse och gestaltning. 

Myråsskolans entréområde idag. Gestaltningsförslag för Myråsskolans nya huvudentré och entrétorg.  
(Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)

Skolans fasad av gult tegel i murad konstruktion med fönster inskjutna från fasadlivet. 
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En fullstor idrottshall kommer att uppföras på planområdets 
sydvästra del, ett område som idag består av en grusplan. 
Idrottshallen är cirka 35 * 45 meter, vilken möjliggör 
utövande av fler sporter än tidigare. Grusplanen ersätts med 
en plan intill den nya idrottshallen.

Idrottshallen kan byggas cirka tio meter hög. Marknivån i 
planområdets södra del är något högre än den norra delen där 
skolans huvudbyggnad finns, vilket resulterar i en idrottshall 
som inte är lika hög som skolans huvudbyggnad, sett från 
marknivån. En idrottshall kräver högre våningshöjd än 
skolans huvudbyggnad på drygt tre meter, då idrottshallen 
ska inhysa bland annat läktare för åskådare.

Skolan erbjuder idag generösa utomhusytor för lek och 
pedagogisk verksamhet, och en utbyggnad av skolan reduce-
rar delvis ytorna avsedda för utevistelse. Borås Stads policy 
vid planering av nya grundskolemiljöer anger en minsta 
utomhusyta för lek och pedagogisk verksamhet till 20 m2 per 
elev, vilket uppnås med ny detaljplan. Detta förutsätter en 

elevkapacitetsökning om cirka 50 %, alltså drygt 750 elever, 
från dagens 500 elever. Den maximala byggnadsarean får 
inte överstiga 5900 m2 för att säkerställa att elevernas friytor 
utomhus är tillräckligt stora. Byggnadsarean omfattar alla 
byggnader inom skolans användningsområde.

Arbetsplatser
En utbyggnad av Myråsskolan och ökad elevkapacitet medför 
ett ökat behov av skolpersonal. Planförslaget beräknas skapa 
100 arbetsplatser, varav cirka 25 stycken av dessa är nya.

Offentlig service
Planändringen bidrar till fler elevplatser på grundskolenivå 
för hela Brämhult. Den nya detaljplanen tillåter en utbyggnad 
av Myråsskolan vilken tillgodoser en elevkapacitetsökning på 
50 % av nuvarande elevantal. Myråsskolan är idag trångbodd 
och behovet av skolplatser är stort på Brämhult. Det motive-
rar en utbyggnad och ombyggnation av befintliga lokaler, för 
att anpassa dessa till en modern skolverksamhet. Att utnyttja 
redan exploaterade områden bidrar till en effektiv markan-
vändning, som inte tar obebyggd mark i anspråk.

Tillgänglighet
Det befintliga skolområdet är relativt plant och utomhusy-
torna är tillgänglighetsanpassade enligt rådande normer. 
Planändringen och de kommande tillbyggnadernas utform-
ning kommer inte att utgöra ett hinder för personer med 
funktionsvariationer.

Vy över Skogslindgatan. Till vänster syns angränsade bostadshus och till höger är planerad idrottshall, illustrerad i rosa. 

12 m 9 m 7 m

7,9 m

10 m

Sektion över angränsande bostadshus, Skogslindgatan och planerad idrottshall , 
illustrerad i rosa. 
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Flyg foto över planområdet. Bruna byggnader är befintliga, röda kommer att tas 
bort och de rosa byggnaderna tillkommer.
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Skolbyggnaderna efter till- och ombyggnation 
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n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Illustration över skolan efter planerad byggnationer. Skrafferade ytor illustrerar fullt utnyttjad byggrätt.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras ett urval av en skuggstudie av planområ-
det. Skuggstudien redovisar fyra tidpunkter på dygnet vid tre 
olika tillfällen under året: vårdagjämning i mars, sommar-
solstånd i juni och höstdagjämning i september (se bilaga för 
fullständig studie).

Enligt skuggstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader och 
omgivning. Den största delen av skuggning från ny bebyg-
gelse faller inom egen fastighet. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med skugg-
ning från befintliga byggnader och träd som redan finns på 
området. 

09:00

Vårdagsjämning 20 mars 

12:00 15:00

09:00

Sommarsolstånd 21 juni 

12:00 18:00

09:00

Höstdag jämning 23 september 

12:00 15:00
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatorna som omger planområdet är villaområdesgator, delvis 
utan trottoarer och med blandtrafik.

Trafikmöte 2018-11-07
I samband med framtagandet av den här detaljplanen har 
kontakt tagits med boende längs Myråsgatan för att diskutera 
trafiken angränsande till skolan. De boende påtalade vid 
mötet att omgivande gator, främst Tallgatan och Myråsgatan, 
är hårt trafikerade och att bilar passerar i hög hastighet, även 
på de gator med trafikhinder. Trafiken upplevs stor även 
efter skoltid, då aktiviteter och evenemang främst i skolans 
idrottslokal, bidrar med ett stort trafikflöde. 

De boende menar att det viktigaste i planeringen bör vara att 
barnen kan ta sig till skolan på ett trafiksäkert sätt. Många av 
skolans elever kommer gående, över Tallgatan norrifrån och 
söderifrån, längs med Kyrkvägen och Myråsgatan. 

Det framkom under mötet att den allmänna parkeringen 
intill korsningen Myråsgatan - Tallgatan är problematisk då 
dess placering bidrar till att barn som lämnas eller hämtas 
med bil på parkeringen måste korsa Myråsgatan, som under 
på- och avlämning är som mest trafikerad.

Trafikmötet har legat som underlag för trafikutredning och 
planområdets avgränsning för att skapa trafiksäkra lösningar 
på och i anslutning till skolan (se sida 10 för utdrag ur 
utredningen). Utifrån utförd trafikutredning och samtal med 
boende avses åtgärder på omgivande gator att utföras, läs mer 
om dessa på sidan 10.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet omges av bilgator där Kyrkvägen fungerar som 
en genomfartsgata för stora delar av stadsdelen Brämhult. 

Borås Stad äger gatorna i området och detaljplanen avser att 
skapa kommunalt huvudmannaskap på gator inom planom-
rådet. 

Bilparkering ska likt cykelparkering angöras inom fastigheten 
och ska följa Borås Stads parkeringsregler. Antalet bilparke-
ringar ska beräknas på följande sätt för grundskola: 45 % av 
antalet anställda + 1 % av antalet elever. För 100 anställda 
och 756 elever ska därför 53 stycken bilparkeringar angöras.  
Det ska dessutom finnas möjlighet att lämna barn på ett 
säkert sätt, vilket ställer krav på angöringsplatser som ligger 
nära entréer och som inte kräver att bilar ska backa.

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafik-
systemet har en trafikutredning (SWECO 2019-02-25) 
tagits fram. Delar av trafikutredningens förslag på åtgärder 
sammanfattas i punktform nedan.

 » Platsbesöket visade att det var en betydande mängd 
fordon i den mest belastade halvtimmen som studera-
des, men att det flyter på relativt bra då den absoluta 
majoriteten kör enkelriktat på Myråsgatan. Även om det 
är en betydande mängd fordon just i en hämta-/lämna-
situation råder det inte kapacitetsproblem på gatorna 
kring Myråsskolan. Dock finns det förbättringspotential 
och trafiksäkrande åtgärder för oskyddade trafikanter 
behövs.

 » För att stödja konceptet att elever som ska hämtas och 
lämnas längs Myråsgatan krävs att gatan enkelriktas 
i nordöstlig riktning. Dagens längsgående gångbana 
föreslås breddas på hela sträckan.

 » Hur utformningen av den föreslagna förskjutna kors-
ningen Myråsgatan-Tallgatan bör se ut rekommenderas 
att studeras närmare. Med en eventuell enkelriktning av 
Myråsgatan förväntas korsningen bli mer trafikerad och 

Myrå
sg

ata
n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Ny gång- och cykelväg 
Gångväg utreds

Enkelriktad gata utreds

Korsning utreds 
Skolbyggnader 

Enkelriktad infart planeras

Myrå
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Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Ny gång- och cykelväg 
Gångväg utreds

Enkelriktad gata utreds

Korsning utreds 
Skolbyggnader 

Enkelriktad infart planeras

Gångväg längs Skogslindgatan planeras. Infart till idrotthallen sker längs 
Kyrkvägen och utfart sker mot Skogslindgatan.

Inom gult markerat område avses säkrare passage utformas. Gångväg och 
enkelriktad gata utreds. Antal in- och utfarter mot Tallgatan ska ses över. 
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Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Ny gång- och cykelväg 
Gångväg utreds

Enkelriktad gata utreds

Korsning utreds 
Skolbyggnader 

Enkelriktad infart planeras
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det behöver säkerställas att oskyddade trafikanter får 
en tydlig och trafiksäker miljö med hastighetssäkrade 
passager och förstärkt belysning.

 » Längs Tallgatan förbi skolan föreslås att parkering 
inte tillåts samt att en gångbana anläggs på skolans 
sida. Möjligheterna att samordna de två föreslagna 
parkeringsytorna bör ses över för att minimera antalet 
in- och utfarter längs Tallgatan, det vill säga minska 
antalet korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter 
och fordonstrafik.

 » Trafikalstringen bedöms inte ha negativ påverkan på det 
övergripande vägnätet. 

Åtgärder trafik
Skolområdet utökas i nordvästlig riktning och tar den 
allmänna parkeringen i anspråk, vilket resulterar i att Myrås-
gatan knäcker något mot Tallgatan. Det ger skolan större ytor 
för att angöra t.ex. cykelparkeringar i anslutning till skolans 
entréområde. Det bidrar även till att barn som lämnas och 
hämtas vid Myråsgatan inte behöver korsa gatan, vilket barn i 
nuläget behöver göra till och från den allmänna parkeringen. 
Fyrvägskorsningen där Myråsgatan och Tallgatan möts 
förskjuts och den allmänna parkeringen ersätts med parke-

ring inom skolområdet. Myråsgatan utreds för enkelriktning i 
nordöstlig riktning, för att skapa en tydligare trafikmiljö och 
en säker hämtning och lämning. 

Den förskjutna korsningen, Myråsgatan - Tallgatan, har för 
avsikt att skapa en trafiksäkrare och tydlig passage för såväl 
gående, cyklister som bilister. Korsningen föreslås vara delvis 
förhöjd vilket kan få ner hastigheten och en tydlig övergång  
säkrar förflyttning för gående, vilket utreds inför detaljpla-
nens granskning. Området ska vara tydligt för alla trafikanter. 
Antal in- och utfarter från de två föreslagna parkeringarna 
vid Tallgatan ska ses över och utreds inför granskning.

Placeringen av ny idrottshall med tillhörande 31 parkerings-
platser samt avlämningsytor underlättar på- och avlämning 
i skolans södra område. Längs med hela Myråsgatan finns 
fortsatt möjlighet och utrymme för hämtning och lämning.

Gångväg längs med Skogslindgatan planeras, vilken kopplar 
samman gångväg vid Myråsgatan med gång- och cykelväg 
utmed Kyrkvägen. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-

Busshållsplatslägen i förhållande till befintliga gång- och cykelvägar. Streckad gul linje visar gång- och cykelväg som byggts ut. 

Utbyggnad av gång- och 
cykelväg pågår under 2018 / 2019

Befintlig gång- och cykelbana

Busshållplats

Planområdesgräns

Kyrk
vä

gen

Tallgatan

Myrå
sg

ata
n

Skogslindgatan
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studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Gångtrafik
Området har relativt goda förutsättningar för gångtrafik på 
omkringliggande gator, men det finns förbättringsmöhlig-
heter. Längs Myråsgatan och Kyrkvägen finns gångväg men 
Skogslindgatan och Tallgatan saknar avskild gångväg idag. 

För att koppla samman gångvägar och öka trafiksäkerheten 
för gående planeras en gångväg att anläggas längs Skogslind-
gatan mellan Kyrkvägen och Myråsgatan. Det underlättar 
och säkrar barn och vårdnadshavares gångväg till och från 
skolan. I korsningen Tallgatan - Myråsgatan utreds nya 
gångbanor, för att trygga en säker väg för gående och cyklis-
ter som kommer från Norra Brämhult. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Längs med Kyrkvägen som passerar skolan i sydöst har gång- 
och cykelväg byggts ut. Den har även rustats upp mellan 
Prästliden och Dammgatan under 2018 - 2019 (se karta på 
sidan 10). Det kommer att öka tillgängligeten och trafiksäker-
heten i skolans närområde, vilket är viktigt för att fler barn 
ska kunna tryggt ta sig till och från skolan samt idrotthallen.

Cykelparkering ska angöras inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler. Antalet cykelparkeringar ska 

Var parkering och angöring sker idag visas med ytor i blått. (Grundmaterial från: 
Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)

I förslaget ökar antalet parkeringsplatser för skolan i enlighet med Borås Stads 
parkeringsregler, vilka markerats med blått. Totalt skapas 53 parkeringsplatser 
inom skolans område. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark 
& landskap, 2018-02-22)
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Skogslindgatan 

Tallgatan

På - och avsläppning kommer att ske på de ytor markerat i gult, längs med hela 
Myråsgatan och intill ny idrottshall, i form av parkering och avsläppningsyta. 
(Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 
2018-02-22)

Skolans parkering 
22 platser 

Skolans parkering 
31 platser 
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Allmän parkering 
19 p-platser

Skolans parkering 
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beräknas på följande sätt: 15 % av antalet anställda + 17,5 % 
av antalet elever. För 100 anställda och 756 elever ska därför 
148 stycken cykelparkeringar angöras. 

Kollektivtrafik
Myråsskolan ligger i direkt anslutning till busshållplats 
Myråsskolan, utmed Kyrkvägen. Här går stadsbusslinje 5 
som åker Brämhult - Södra torget - Sjömarken. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen under dagtid och två gånger i timmen 
kvällstid.

Angöring och utfarter
Nya gång- och cykelvägar samt ett bra utbud av cykelpar-
kering skapar goda förutsättningar för elever och anställda 
att göra resor till och från skolan med cykel, då stor del av 
skolans upptagningsområde är boende i närområdet.

Angöring och utfart för fastighetens parkering i norra 
planområdet kommer att ske via Tallgatan. Bedömningen 
är att planområdets topografiska höjdskillnad  bidrar till att 
parkering från Tallgatan löses på två parkeringsytor, se bild 
på sidan 11.

Lastbilar kan angöra och lämna gods till skolan i nordöstra 
planområdet, från plan parkeringsyta längs med Tallgatan. 
Två in- och utfarter möjliggör att av- och pålastning kan ske 
på ett trafiksäkert sätt. 

Den planerade idrotthallen angörs med infart från Kyrkvä-
gen, med en enkelriktad lösning, där utfart sker längs med 
Skogslindgatan (se bild sidan 9). 

Parkeringen och avläsppningsytan längs med idrottshallen 
samt möjlighet att stanna till längs med Myråsgatan möjlig-
gör en säker hämtning och lämning, i direkt anslutning till 
skolområdet, där barnen slipper korsa bilvägar.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Riksväg 40 som utgör riksintresse 
ligger drygt 480 meter söder om planområdet och bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanen.

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

Allén längs Kyrkvägen ramar in skolgården och bidrar till rumslighet

På skolgården finns friytor med både hårdg jorda ytor och vegetation.

Skolgårdens varierade miljö skapar spännande lekytor

Skogsdunge som skapar välanvänd lekmiljö på skolgården.
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Dagvatten
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmarken. Exploateringen skall inte innebära ett högre 
flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga neder-
bördstillfällen jämfört med innan förändringen.

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

Värme
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme, som finns 
tillgänglig längs Myråsgatan, Tallgatan, Skogslindgatan och 
inom skolans fastighet. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Inom planom-
rådet finns ett E-område längs med Myråsgatan för befintlig 
transformatorstation, som är stor nog att det finns möjlighet 
att bygga en ny intill inom användningsområdet.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Inom skolans relativt platta område finns utemiljöer som är 
viktiga för barnens lek som ger möjlighet att utforska och 
inbjuder till aktivitet och rörelse. Större natur- och skogs-
områden, både barr- och lövskog med höga naturvärden, 
finns inom 150 - 300 meter från skolområdet, vilka nyttjas av 
skolan.

Den vegetation som finns på skolgården är vikig för barnens 
vistelse utomhus, då den bidrar med variation för lek men 
även bidrar med skugga och temperatursänkning under 
varma dagar.

Biologisk mångfald
Planområdet har en varierad utemiljö, med öppna ytor, 
en mindre skogsdunge med väl upptrampade stigar samt 
buskage och alléer som återfinns i skolans ytterområden och 
längs med några av skolans större gångvägar. Vegetationen 
bidrar till en variation av både växt- och djurarter som är 
positiv för platsens biologiska mångfald.

På Myråskyrkans fastighet, utmed Kyrkvägen växer en 
skyddsvärd ask som har en buffertzon på 16 meter i radie. 
Den ryms inom prickmark för detaljplanen och påverkas 
inte negativt av de åtgärder som sker i samband med den här 
detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap
Tillgången till rekreationsområde är relativt god. Myråssko-
gen finns tillgänglig inom 150 meter, som består av en 
barrskog med höga naturvärden som används som rekrea-
tionsområde av skolan. Cirka 600 meter från planområdet 
finns lövskog som klassats med mycket höga naturvärden. 
Dessutom är stadsdelen Myrås och angränsande stadsdelar 
berikade med flera gröna stråk och kilar. 

Fem lekplatser finns i skolans närområde, inom en till sex 
minuters gångavstånd. Tre av lekplatserna är tillgänglighets-
anpassade. 

Lagenligt skyddad natur
Runt Myråsskolan, längs med Kyrkvägen och Tallgatan växer 
ensidiga alléer. De är samtliga lönnar, som uppskattningsvis 
har planterats under 60- och 70-talet. Längs Skogslindgatan 
växer fyra träd av ask som likt övriga alléer förutsätts vara 
biotopskyddade enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. I samband 
med skolans utbyggnation riskerar några träd att skadas. För 
nedtagning och återplantering av träden som utgör allé söks 
dispens hos Länsstyrelsen, vilket utförs inför detaljplanens 
granskning. För att säkerställa att de biotopskyddade träden 

Ensidig allé av naverlönn längs med Kyrkvägen
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ersätts på ett lämpligt sätt så att de uppfyller kriterier för en 
biotopskyddad allé, sker det i samråd mellan Borås Stads 
berörda förvaltningar. 

Placeringen av ny skolbyggnad har resulterat i behov att ta 
ner åtta lönnar, numrerade 2 - 9 inom område B (se bild på 
sidan 16). En grupp som inkluderat berörda förvaltningar i 
Borås Stad har utrett lämplig placering och utformning av 
skolbyggnaderna med tillhörande utemiljö. Förslaget skapar 
sammanhållna byggnader med utemiljöer mellan huskrop-
parna som inte ska upplevas som trånga. Anledningen till att 
träden föreslås avverkas beror på att stammarna endast är 
2,6 - 5,3 meter från byggnadens planerade fasad. Deras rötter 
och trädkronor riskerar att kraftigt skadas under byggna-
tionen av bland annat schaktning, skador i trädkronorna 
och hårt kompakterad jord. Dessa träd ska i samband med 
den här detaljplanen återplanteras. De nya träden planteras 
med ungefär samma c/c-avstånd, cirka sju meter, som den 
befintliga lönnallén. C/c-avstånd innebär avstånd mellan 
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Karta över skolområdets alléer, uppdelade i A, B, C, D och E. Läs mer under rubriken Lagenligt skyddad natur. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och 
Mark & landskap, 2018-02-22)
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Alléer omger Myråsskolan efter återplantering. (Grundmaterial från: Okidoki! 
Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)
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trädens mittpunkter. Inom område B återplanteras inte lika 
många träd som tidigare stått här då de nya träden ska få de 
bästa förutsättningarna att växa och inte hamna för nära och 
riskera att skada ny fasad. 

Utmed Skogslindgatan står fyra askar i rad, numrerade 10 – 
13 inom område E, som i ny detaljplan hamnar i gata. Ett av 
träden står vid planerad utfart från idrottshallens parkering 
och de övriga tre står tätt inpå Skogslindgatan var man plane-
rar utbyggnad av gångväg, som kopplar befintlig gång- och 
cykelväg vid Kyrkvägen med gångvägen på Myråsgatan. De 
fyra träden föreslås därför att tas ner.

Totalt avses tolv träd att tas ner. För att kompensera avverk-
ning av träden ska återplantering ska inom skolans område. 
Inom område B återplanteras cirka sex träd och då inte 
samma antal träd får utrymme inom område B återplanteras 
träd i ensidig allé längs med Skogslindgatan, inom område 
E och F på skolområdet. Allé längs med Skogslindgatan 
kommer vara en kompensationsåtgärd i form av återplante-
ring som även ersätter de fyra askar som står utmed gatan 
idag, vilket fastighetsägaren bekostar. Inom område B, E och 
F återplanteras sammanlagt 16 – 18 nya träd. De planteras 
likt de övriga alléerna i området med samma c/c-avstånd. 
Resultatet kommer att bidra till en tydlig inramning av 
skolan, med fler alléträd än tidigare. 

I samband med angöring av ny cykelväg längs Kyrkvägen 
2018 togs sex stycken askar och lönnar ner som stod i anslut-
ning till planområdets södra hörn, område D (se bild sidan 
16). De var sedan tidigare toppkapade och i relativt dåligt 
skick. De kommer vid upprättande av den här detaljplanen 
att ersättas inom skolans fastighet. De nya träden planteras 
i ensidig allé med samma c/c-avstånd, cirka sju meter, likt 
befintliga lönnalléer längs Kyrkvägen. De kommer att plan-
teras på ett sådant sätt att de ansluter till den befintliga allén i 
område C. Det innebär att elva - tretton nya träd ska plante-
ras utmed den nya planerade parkeringen som angränsar till 
Kyrkvägen och den nya gång- och cykelvägen. Kostnaden för 
att återplantera dessa träd ska Borås Stad bekosta. Kostnader 
för underhåll och skötsel kommer fastighetsägare att stå för.

Återplantering av de områden markerade i rosa och blå 
kommer att skapa en sammanhållen allé som omger skolan 
utmed Skogslindgatan, Kyrkvägen som på så sätt kopplar 
an till Tallgatans allé. Alléerna ger rumsliga värden både på 
skolgården och för gaturummen som omger skolan.

Område A och C med ensidiga alléer av lönn kommer inte att 
påverkas av skolans utökning och ombyggnation.

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska utföras för nedtagning av 
tolv biotopskyddade träd som växer i ensidig allé utmed 

Kyrkvägen i område B, samt längs Skogslindgatan i område 
E. Anledningen till att kompensationsåtgärder ska utföras 
på grund av att endast sex - sju träd avses återplanteras inom 
område B, vilka inte motsvarar det antal som står inom ytan 
idag. För att inte minska antalet träd och därmed biotopskyd-
dade alléer ska fler alléträd planteras. Kompensationen 
föreslås bestå av återplantering och nyplantering av ensidig 
trädallé, längs med Skogslindgatan, område E och F. 

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast i samband 
med exploateringens färdigställande.

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
Planområdets bedöms ha god bärighet och består av sandig 
morän och en begränsad yta i norr består av urberg. Det 
finns ingen misstanke utifrån tidigare verksamhet om att 
marken är förorenad. 

Geoteknisk undersökning kommer att beställas för att 
säkerställa goda geotekniska förutsättningar då delar av plan-
området inte är planlagt sedan tidigare. En enkel översiktlig 
markundersökning kommer att komplettera den geotekniska 
undersökningen för att utesluta att det finns föroreningar 
inom planområdet. Resultatet kommer att presenteras i 
granskningshandlingen.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
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ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

7. Sociala perspektiv
Stadsdel Myrås och Brämhult är i stort behov av nya skol-
lokaler, genomförandet av planen löser den brist som finns 
idag och tryggar en långsiktig barnomsorg.

Mötesplatser
Byggnationen av en ny idrottshall på Myråsskolan är viktig 
för att skapa större möjligheter för barn och unga att träffas 
och delta i aktiviteter även utanför skoltid. Att idrottshallen 

planeras som fullstor innebär att fler sporter kan utövas i 
lokalen och att turneringar samt liknande evenemang kan 
anordnas i lokalen. Det är en viktig möjlighet till möten i 
stadsdelen Myrås för alla åldrar och kommer att bidra till att 
människor från andra stadsdelar besöker hallen.

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

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

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Det är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar låga 
bullernivåer från gator i närområdet och indikerar inte att 
planområdet skulle vara bullerutsatt. 
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Den verksamhet som tillåts anses inte ge upphov till något 
buller som kan störa omgivande bostäder.

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

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Kyrkvägen, Skogs-
lindgatan, Myråsgatan samt Tallgatan ska ha kvar sin använd-
ning som kommunala gator.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet, i det här fallet gatorna 
som omsluter skolans verksamhet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av dessa.

Kvartersmark
Bokstaven S står för Skola och tillåter all sådan verksamhet.  
Även idrottshall, matsal, bibliotek, personalkontor, skolgård 
och parkering som hör till skolverksamheten ingår i använd-
ningen. Bokstaven E står för tekniska anläggningar, vilka 
tillåts inom hela skolans användningsområde. 

Mark där byggnad inte får uppföras är markerat med prickar.

Över planområdet sträcker sig ett områden med prickmark 
och bestämmelsen u. Det betyder att marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar som till 
exempel ledningar för vatten och el. Här får inte byggnader 
uppföras.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. Skolan 
tillåts en byggnadsarea på totalt 5900m2, fördelat på två ytor, 
4100m2 och 1800m2. Det säkerställer att skolans elever även 
långsiktigt får tillräckligt stora utemiljöer och friytor för lek 
och rörelse. 

De maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en romb 
med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över nollpla-
net. Högsta tillåtna totalhöjd för skolans huvudbyggnader är  
+ 250 meter över grundkartans nollplan. Det innebär en höjd 
på cirka 14 meter som motsvarar tre till fyra våningar. Att 
planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att oavsett om 
marknivån förändras kommer bebyggelsens inte tillåtas bli 
högre än i detta fall +250 meter över grundkartans nollplan. 
Detta säkerställs vid bygglovsgivning. Skolbyggnaden har 
idag en höjd på cirka 12 meter, vilket motsvarar tre våningar. 

Den maximala totalhöjden för idrottshallen är +251 meter 
över grundkartans nollplan. Det är en flexibel bestämmelse 
som möjliggör att det i byggnaden finns utrymme för hall 
och läktare.

Ett mindre område längs Myråsgatan har bestämmelsen E 
vilket står för tekniska anläggningar. Byggnaderna inom 
området får uppta totalt max 40 kvadratmeter, vilket innebär 
att det går att bygga en ytterligare transformatorstation 
av samma storlek som den som finns i området idag. De 
tekniska anläggningarna får ha en totalhöjd på max 242 
meter över nollplanet vilket innebär att de kan vara cirka 3 
meter höga.

Bestämmelsen n anger att allé ska finnas längs med Kyrkvä-
gen, Skogslindgatan samt Tallgatan. Träd vid återplantering 
ska vara lövträd och vara minst 20 – 25 cm i stamomfång 
och för all återplantering inom planområdet gäller att träden 
ska leva mer än fem år, annars ersätts de med nya träd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025. 
Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Planförslaget bidrar framförallt till det strategiska 
målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” 
genom att skolverksamheten kan utökas och utvecklas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
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hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. De strategier 
som är viktiga för utformning av den här detaljplanen är 
följande:

 » Styrkan kommer inifrån vilket innebär att komplettering 
och förtätning ska växa främst där det redan är byggt, 
vilket utnyttjar infrastruktur och mark optimalt. Det 
eftersträvs genom att utnyttja befintligt skolområde och 
effektivisera byggrätten inom planområdet. Strategin 
går hand i hand med:

 » Grönt och blått runtom som framhåller vikten av en 
sammanhållen bebyggelse för att värna om nära, till-
gängliga och sammanhängande natur- och rekreations-
områden. Skolan har god tillgång till naturområden 
med höga naturvärden och har en varierad skolmiljö.

 » Mer mötesplatser och målpunkter  understryker vikten att 
utveckla offentliga mötesplatser i alla stadsdelar. En 
fullstor idrottshall inom planområdet möjliggör fler 
evenemang och träningsformer på skoltid men även 
under kvällstid. Likt Daltorphallen kan det skapa en 
offentlig mötesplats som lockar människor i olika åldrar 
från fler delar av kommunen.

Miljömål
Nationella miljömål fungerar som stöd när något nytt ska 
byggas. En god bebyggd miljö är ett av dessa mål med tillhörande 
delmål. Målet beskrivs av riksdagen som ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Myråsskolan ligger med god bussförbindelse mot centrala 
Borås, vilket uppmuntrar till hållbara resor för de som bor i 
andra delar av Borås Stad. Gång- och cykelväg byggdes under 
vintern 2018/2019 ut längs Kyrkvägen vilket förenklar en 
trafiksäker rörelsemönster till och från skolan. Det bidrar till 
att uppfylla det nationella miljömålet om begränsad klimatpå-
verkan samt det regionala tilläggsmålet att det ska vara lätt att 
gå, cykla och åka kollektivt.

Smarta och effektiva lösningar på skolgården kan bidra till 
en bättre hantering av dagvatten samt en ökad biologisk 
mångfald i området.

Nya byggnader inom planområdet ska byggas i enlighet med 
Borås Miljömål, Mål 3. Borås stad bygger hållbart och skapar för 
en hälsosam livsmiljö. Byggnation och materialval ska ske på 
ett miljö- och hälsomässigt hållbart sätt, för att bidra till en 
positiv påverkan av miljön.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, huvudmannen för skollokalerna, ansvarar 
för samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark på 
fastighet. 

För exploatören innefattar det rivning av byggnad på 
fastigheten Borås Myrås 1:163, tillbyggnad av skola och 
nybyggnation av idrottshall inom fastigheterna Borås Myrås 
1:163 respektive Borås Myrås 1:107 med tillhörande anlägg-
ningar och anslutningar, parkering samt ny in-och utfart till 
fastigheterna.

I exploatörens ansvar ligger även anläggande av gångväg 
längs Skogslindgatan mellan Kyrkvägen och Myråsgatan. 

Exploatören ansvarar för och bekostar urkoppling samt flytt 
av befintlig fjärrvärmeledning till byggnad som ska rivas på 
fastigheten Borås Myrås 1:163.

De träd som tas ner i samband med tillbyggnation av skolan 
(område B, se bild sidan 14)  samt i samband med anläg-
gande av gångväg längs Skogslindgatan (område E, på sidan 
14)  ansvarar exploatören för att återplantera. Exploatören 
ansvarar också för att plantera enhetlig trädrad utmed 
Skogslindsgatan (område F och E, på sidan 14)  som en 
kompensationsåtgärd för att antalet träd som återplanteras 
inom område B inte motsvarar antalet träd som står där idag. 
Samtliga träd står på kvartersmark och exploatören ansvarar 
för skötsel av dessa. Exploatören ansvarar även för framtida 
drift och underhåll av området.

Kommunen ansvarar för anläggande av gång- och cykelväg 
längs Kyrkvägen. De träd (område D, se bild sidan 14) som 
tas ner i samband med anläggande av gång- och cykelväg 
ansvarar kommunen för att återplantera. 
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Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns, 
se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
av allmänna anläggningar för el till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift av allmänna anläggningar avseende 
fjärrvärme till de byggnader inom planområdet som ännu ej 
är anslutna, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (LOKALGATA) inom planområdet. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar. 

Avtal
Ett internarrendeavtal mellan jordägaren kommunen och 
arrendatorn, huvudmannen för skolanläggningen, ska 
upprättas för upplåtelse av marken för skolområdet.

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar 
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar 
respektive ledningsägare för.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Myrås 1:163 och 
Myrås 1:107 samt del av fastigheterna Myrås 1:1, del av Myrås 
3:1 och del av Myrås 1:95 vilka samtliga ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:163

 » Kvartersmarkens användning ändras från allmänt 
ändamål (A) till skola (S) och teknisk anläggning (E).

 » Ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk anlägg-
ning (E).

 » En fastighet för teknisk anläggning (E) avstyckas från 
Borås Myrås 1:163.

 » Markens nyttjande begränsas av u-område där marken 
reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:107

 » En ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk 
anläggning (E).

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:1, Myrås 3:1 
och Myrås 1:95

Kommunen sköter drift och underhåll av vägar inom 
vägföreningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 i 
Brämhult tätort. För att anpassa förvaltningen av allmänna 
plaster till rådande förhållande, föreslås att vägföreningens 
ansvarsområde ska omprövas på lokalgatorna inom planom-
rådet och ersättas av kommunalt huvudmannaskap. Ansökan 
om omprövning av gemensamhetsanläggningarna Myrås 
GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 på del av fastigheterna Borås 
Myrås 1:1, Myrås 3:1 och Myrås 1:95 lämnas därför in till 
Lantmäteriet.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar

Planbestämmelse om markreservat medför inte rätt att 
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom 
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av 
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom ledningsrätt. 

Område för teknisk anläggning, E-område, inom planområ-
det kommer bilda en egen fastighet genom avstyckning från 
Borås Myrås 1:163. De rättigheter avseende ledningar som 
idag finns på fastigheten Borås Myrås 1:163 kommer efter 
avstyckning att istället belasta den avstyckade fastigheten. 

Gemensamhetsanläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-
Ön GA:1 inom planområdet omprövas.

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:400

Myrås 1:1

Myrås 1:95

Myrås 3:1Skogslindgatan 

Myrå
sg

ata
n

Del av fastigheterna Myrås 1:1 (gul) Myrås 3:1 (blå) och 1:95 (röd) är med 
i planområdet. Samtliga ägs av Borås Stad. Svart streckad linje illustrerar 
planområdesgränsen.  
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Tekniska frågor 

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i december 2018. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

 » Borås Stad Tekniska förvaltningen – belysningsel och 
dagvatten

 » Borås Elnät AB – el

 » Borås Energi och Miljö AB- fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Splitvision- fiber

 » Telia Sonera Skanova Access AB- tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsätt-
ning. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs 
av detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar 
att undersöka.

Nuvarande ledningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme 
kan nyttjas. Fjärrvärmeledningen till byggnad på Borås Myrås 
1:163 som ska rivas behöver kopplas ur och eventuellt flyttas.

Borås Elnät AB har en transformatorstation inom plan-
området som inte kommer att påverkas av exploateringen. 
Området kring transformatorstationen planläggs för teknisk 
anläggning (E) och kommer efter planens antagande att bilda 
en egen fastighet. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Borås Stad.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastigheternas marknadsvärde. 

Exploatören får kostnader som föranleds av byggnation samt 
rivning av byggnad på Borås Myrås 1:163.

Kommunen får kostnader för anläggande av gång- och 
cykelväg samt återplantering av träd som tas ner i samband 
med anläggande av gång- och cykelväg. 

Förrättningskostnaden för omprövning av gemensamhets-
anläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 samt 
avstyckning av område för teknisk anläggning (E) bekostas 
av kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar. 

Planavgift debiteras vid bygglov. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
 » Trafikutredning (SWECO, 2019-02-25)

 » Skuggstudie (Borås Stad, 2019-02-04)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Sara Aneljung 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Linda Sahlström 
Mark- och exploateringsingenjör
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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 kommu-
nen 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  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se.

3. Var och hur görs en detalj-
plan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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. 

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 fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Illustrationer, som i bild visar ett eller flera exempel på hur 
det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är inte 
juridiskt bindande. 
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag 
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen 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 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 

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.
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Planprocessen.

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 Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, 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 detalj-
planen. 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 och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

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 fastig-
heter  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 överkla-
gande inte går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis 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.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00077 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 

1:1 m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl., 

Borås Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten 

Hamstern 1. Planen tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse 

(exempelvis vandrarhem) samt handel.  

I detaljplanen hänvisas till Tokarpsbergs förskola, cirka 500 meter öster om 

planområdet, där platserna idag redan är fulltecknade. Det innebär att 

Tokarpsbergs förskola inte kan ombesörja ytterligare förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 

barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 

planeras.             

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1 m.fl., Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Plan-
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra permanenta student-bostäder 
på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för 
industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä-
der har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbos-
täder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter 
förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis 
vandrarhem) samt handel. 

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
inte erfordras. 

Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konse-
kvensbeskrivningen.
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1 Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder 
på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för 
industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä-
der har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbos-
täder samt permanenta de som redan finns. Planen tillåter 
förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (exempelvis 
vandrarhem) samt handel. 

Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är 
juridiskt bindande.

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer 
samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlå-
tande över inkomna synpunkter.

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta 
förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de 
förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen 
rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid 
tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller 
på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

Plandata

Läge, areal och markägare

Planområdet tillhör stadsdelen Nedre Norrmalm och ligger 
mellan Sagagatan och Tallåsgatan i korsningen med Brahe-

gatan. Från området till högskolan är det knappt en kilomter 
och till Knalleland cirka 500 meter. Planområdet är drygt 
7400 m2 stort och omfattar fastigheterna Hamstern 1, 2 och 
3 samt delar av Norrmalm 1:1. Fastigheterna Hamstern 1 och 
3 är i privat ägo medan Hamstern 2 och Norrmalm 1:1 ägs av 
kommunen. 

2 Tidigare 
ställningstaganden
Uppdrag
Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1. 
Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill bygga 
fler studentbostäder. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN 2014-
000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplan för fastigheten Hamstern 1. Fastighetsägaren har 
sedan beslut om uppdrag begärt att även Hamstern 3 ska ingå 
i detaljplanen.

Borås 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Borås 2025 
Vision och strategi, som beskriver vad Borås ska sträva efter 
att uppnå. Visionen innehåller sju strategiska målområden 
och handlar bl a om att Borås ska vara en plats där många 
människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, att 
företagen ska växa genom samverkan och att Borås centrum 
ska bli livligare med fler bostäder. 

Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjliggöra en 
förtätning i närheten av stadskärnan i befintligt bestånd med 
fler studentlägenheter. Planförslaget bidrar därmed särskilt 
till att nå målområdet om en livskraftig stadskärna.

Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att skapa en 
bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till bl a 
följande mål; Begränsad klimatpåverkan (centralt läge nära 
kollektivtrafik, befintligt byggnadsbestånd får ny använd-
ning) samt God bebyggd miljö (komplettering med fler 
bostäder i ett attraktivt läge nära centrum).

Planbeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:400
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Miljömål för Borås
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade områden: 
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbräns-
lefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje 
prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats, 
där tanken är att etappmålen ska uppnås under tiden 2013–
2016. Det mål och etappmål som främst berör planarbetet är: 
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.

Översiktliga planer
Gällande översiktsplan, antagen 2018 anger grunddragen för 
mark- och vattenanvändningen i Borås och behandlar bebyg-
gelseutvecklingen inom kommunen. Till översiktsplanen 
hör ett antal bilagor som visar möjlig markanvändning för 
olika områden. I kartbilagan ingår det aktuella planområdet i 
Centrumnära bebyggelse i anslutning till stadskärna/centrum 
med stor utvecklingspotential. Förtätning och komplet-
tering med blandad användning och hög exploateringsgrad 
i harmoni med befintlig bebyggelse. Översiktsplanen anger 
också behovet för studentbostäder och behov av förtätning 
av staden.

Gällande detaljplaner
För planområdet gäller stadsplan P402 som vann laga kraft 
1973. Planen anger ändamålet småindustri för kvarteret 
Hamstern. Genomförandetiden har gått ut.  

Bostadsförsörjningsprogram
I Borås Stads bostadsförsörjningsprogram, antaget av 
Kommunfullmäktige april 2009 och reviderad augusti 2013, 
anges riktlinjen att: ”Kommunen ska beakta behovet av 
studentbostäder i planeringen och ska samverka med andra 
intressenter för att tillmötesgå behovet”. Nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning är på remis under tiden 11 januari – 1 
mars 2019 och förväntas att antages under 2019. I Dessa 
anges att Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i 
Borås ska verka för att tillgodose behovet av studentlägenhe-
ter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

3 Avvägningar mellan 
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållnings-
bestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt 
kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken. 

Närliggande järnväg Älvsborgsbanan utgör riksintresse 
för kommunikation. Detta innebär att den ska skyddas 

mot åtgärder som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av 
järnvägen som kommunikationsled. Planförslaget bedöms 
inte påverka riksintresset negativt. Planområdet ligger inom 
utredningsstråket för Götalandsbanan, vilken också utgör 
riksintresse för kommunikation, men då ändringen avser ett 
befintligt hus är bedömningen även här att riksintresset inte 
påverkas negativt. 

Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande 
vattendrag. 

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
inte erfordras. 

Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av konse-
kvensbeskrivningen.

4 Planeringsförutsättningar 
och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Hamstern 1 består idag till största delen av hårdgjorda ytor 
för parkering och körytor. Det finns en mindre dunge av 
lövträd i den södra delen av fastigheten, och längs med 
Tallåsgatan finns en trädrad med uppvuxna lövträd. Aktuellt 
planförslag specificerar inte byggrätten till en viss del av 
tomten, utan reglerar endast omfattningen av tillåten bygga-
rea, varför fördelningen av ytor kan komma att förändras. 
Exploatören har dock i dagsläget inga planer på att bygga en 
ny byggnad utan vill utveckla den befintliga. Förändringen i 
mark och vegetation bedöms därför som minimal. 

Geoteknik

Större delen av planområdet är sedan tidigare bebyggt och 
det har därför inte bedömts nödvändigt att göra en geotek-
nisk utredning i samband med planarbetet.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. För mark som klassas som normalrisk-
område för radon gäller generellt att man inte kan utesluta 
förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt 
anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras 
radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som 
står i kontakt med jorden utformas så att luft från marken 
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förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet 
måste därför ges åt håltagningar i golvet för genomföringar 
etc. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader 
utförs vid projekteringen av eventuell nybyggnation. 

Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom eller i angräns-
ning till planområdet och inte heller någon kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 

Bebyggelseområden

Bostäder

Kvarteret Hamstern ligger i utkanten av ett bostadsområde 
med fristående villor och flerfamiljshus i två-tre våningar. 
De flesta husen är i sutteräng med en källarvåning samt har 
sadeltak. Källarplanen används både som bostäder och för 
verksamheter.  Inom området är det i övrigt en stor spridning 
på stilar och material, men ljust putsade fasader dominerar. 

Befintlig byggnad inom fastigheten Hamstern 1 är i sutteräng 
i två plan, med fasader av tegel och med plåtdetaljer kring 
fönstren. Byggnaden är cirka 60 meter lång och har entréer 
både mot Sagagatan och mot den övre delen av fastigheten, 
längs med Tallåsgatan. Idag används drygt hälften av 
byggnaden för studentbostäder, resten används som kontor 
och lager. Eftersom gällande plan för kvarteret anger småin-
dustriändamål är de delar som används för studentbostäder 
endast beviljade med tillfälligt bygglov. 

På fastigheten Hamstern 3 finns ett mindre garage, delvis 
inbyggt i kullen, samt en lastbrygga med skärmtak. 

Aktuellt planförslag möjliggör att de befintliga studentbostä-
derna kan permanentas och att verksamheten kan utökas med 
fler bostäder. 

Arbetsplatser

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett större verksamhetskvarter 
där de angränsande fastigheterna innehåller lagerförsäljning 
och konsultverksamhet av olika slag. I kvarteret direkt väster 
om fastigheten, längs med Sagagatan finns det även ett 
företag som tillverkar etiketter för textila produkter. Närlig-
gande handelsområdet Knalleland har många arbetsplatser 
inom handel och kontor. 

Aktuellt planförslag tillåter förutom bostäder även handel, 
kontor och tillfällig vistelse vilket möjliggör att företag kan 
etablera sig inom fastigheten. 

Befintlig byggnad till höger i bild, sedd från Sagagatan.

Befintligt garage på fastigheten Hamstern 3.

Befintlig byggnad, sedd från Tallåsgatan.

Befintlig byggnad är i sutteräng. Mellan Sagagatan och Tallåsgatan skiljer 
det en våning. 
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Offentlig service

Närmaste förskola är Tokarpsbergs förskola som ligger vid 
Norrmalms kyrka, cirka 500 meter öster om planområdet. 
Där finns även Bergdalskolan med klasser från förskoleklass 
till årskurs 6. Äldre elever hänvisas till Engelbrektskolan och 
Viskastrandsgymnasiet.

Kommersiell service

Närmaste dagligvaruhandel ligger inom drygt 400 meters 
gångavstånd från fastigheten. Annan kommersiell service 
återfinns på drygt 500 meters gångavstånd. 

Tillgänglighet

Befintlig byggnad kan angöras både vid entréplan och från 
våning två vid Tallåsgatan. Omgivande mark är i stort sett 
hårdgjord och har inga större lutningar. En trädbevuxen slänt 
skiljer de två nivåerna åt men befintlig byggnad har hiss. Det 
finns möjlighet att parkera nära båda entréerna.   

Byggnadskultur och gestaltning

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett verksamhetskvarter där 
det är en stor spridning av storlek, material och utseende 
bland de befintliga byggnaderna. Mellan fastigheten och 
närmaste bostadshus är det drygt 30 meter. Fastigheterna 
skiljs åt av en slänt med lövträd. Aktuellt detaljplaneförslag 
reglerar inte byggnadens utseende annat än till byggarea och 
höjd. Detta då befintlig byggnad inte har bedömts vara en 
del av ett större sammanhang där fasadutformningen är en 
viktig del av helheten. Enligt gällande plan finns möjligheten 
att bygga ett högre hus än befintlig byggnad. I den gällande 
planen får man bygga +26,0 meter över stadens nollplan 

(1973), vilket enligt dagens höjdsystem motsvarar en höjd på 
cirka +156,11. Befintlig byggnads nockhöjd ligger på cirka 
+149. 

Aktuellt detaljplaneförslag tillåter en maximal nockhöjd om 
+156,5 över grundkartans nollplan. Detta är i stort i linje 
med redan tillåten höjd i gällande plan. Avrundningen uppåt 
från +156,11 till +156,5 är gjord utifrån att man idag generellt 
isolerar taken mer än tidigare.  

Friytor

Lek och rekreation

På cirka 300 meters avstånd når man parkerna Borgarparken, 
Tallåsparken samt Sagaparken och Sagavallens idrottsom-
råde. Både Borgarparken och Sagaparken har lekplatser och 
promenadstråk. Det lite större grönområdet Tokarps berg 
ligger drygt 500 meter från planområdet.   

Gator och trafik

Gatunät

Planområdet ligger i utkanten av det finmaskiga gatunät som 
bildar kvarterstrukturen för stadsdelen Nedre Norrmalm. 
Området nås både från Sagagatan och Tallåsgatan, vilka i 
sin tur kopplar till Vegagatan och Brahegatan och i förläng-
ningen till Knallelandsrondellen och Skaraborgsvägen. 
Tallåsgatan är en återvändsgata som har sin vändzon strax 
norr om planområdet medan Sagagatan fortsätter runt 
kvarteret. Båda gatorna trafikeras främst av besökare och 
boende till fastigheterna längs med gatorna. På Sagagatan 
förekommer en mindre andel tung trafik, men bedömningen 
är att den är i såpass liten omfattning att den inte inverkar 
störande på bostäder. Befintlig infrastruktur bedöms klara 

Kartan visar var sektion A-A är dragen. 

Sektion A-A   Skala 1:1000
Befintligt hus i förhållande till omgivningen. 

Sektion A-A   Skala 1:1000
Sektionen illustrerar hur det skulle kunna se ut om befintlig 
byggnad byggs på upp till föreslagen maximal nockhöjd. 
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GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största tillåtna byggnadsarea i % av användningsområdet

Begränsningar av markens bebyggande

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
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Väg
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N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
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DEL.

SBN

ILLUSTRATIONSKARTA
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Allmänna platser
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Byggnadsteknik
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Byggnad får inte uppföras.
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ett eventuellt genomförande av aktuell detaljplan eftersom en 
utökning av antalet studentbostäder inte beräknas tillföra en 
större mängd trafik. 

Gång- och cykeltrafik

Längs båda sidor om Brahegatan och längs med Sagagatans 
västra sida finns trottoarer för gående men en separat 
cykelbana saknas. Överlag bedöms trafiksäkerheten samt 
tillgängligheten för gående och cyklister som bra. Järnvägen 
kan korsas på två ställen i planområdets närhet. Korsningen 
vid Albanorondellen / Vegagatan är ljus- och bomreglerad 
medan den norr om planområdet, vid Sagagatan består av en 
gångtunnel under järnvägen.  

Kollektivtrafik

Tillgången till kollektivtrafik från planområdet är mycket 
god, med flertalet anknytningar till Resecentrum, Södra 
torget och Högskolan. Till busshållplatsen Elinshöjd är det 
cirka 250 meter och till hållplatsen Albanoliden cirka 350 
meter. Elinshöjd trafikeras av stadsbusslinje 13 som avgår 
med sex avgångar/veckodag respektive fyra avgångar/
helgdag från och till Södra torget. Albanoliden trafikeras av 
stadsbusslinjerna 1, 3, 11 och 30 med destinationerna Sjöbo-
Hässleholmen, Almenäs/Ishallen-Svensgärde, Sjöbo-Brotorp 
samt Holmen-Tosseryd. Turtätheten är god både vardagar 
och helger från Albanoliden. 

Parkering 

Idag finns 12 parkeringsplatser i anslutning till entréerna 
mot Tallåsgatan och 12 platser i anslutning till entrén mot 
Sagagatan. Enligt kommunens nu gällande p-norm bör 
man räkna med 7 bilplatser och 25 cykelplatser pr 1000 m2 
bostadsyta för befintliga flerbostadshus i Norrmalm. Detta 
ger ett behov på cirka 8 p-platser (inklusive besöksparkering) 
efter utökningen av antalet studentrum. Befintlig parkering 
är då tillräcklig även efter utökningen.  

Angöring/utfarter/varumottag

Planområdet kan angöras både från Sagagatan och från 
Tallåsgatan. Idag sker in- och utfarten in till området från 
Tallåsgatan via en del av fastigheten Norrmalm 1:1. I gällande 
plan är denna del planlagd som allmän platsmark med 
ändamålet Park. I aktuellt planförslag ingår den i kvarters-
marken för bostadsändamål. Detta möjliggör att marken kan 
fastighetsregleras till Hamstern 1 samt att ansvaret för skötsel 
och drift tydliggörs. 

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp finns kopplat till fastigheten 
idag. Befintliga system bedöms klara den tänkta utökningen 
utan att åtgärder behöver vidtas. Befintlig byggnad är anslu-
ten till fjärrvärme och till elledningar i Tallåsgatan. 

Dagvatten

Anslutningspunkt till servisledning för dagvatten finns i 
Sagagatan. För att få koppla till allmän dagvattenledning 
krävs det för fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 att fördröjningsåtgärder ska vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.  Idag är cirka 950 m² hårdgjort på det övre 
planet mot Tallåsgatan, och cirka 650 m² på det nedre planet 
mot Sagagatan.

Avfall

Befintligt miljöhus är placerat på gården mot Tallåsgatan.  

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

Risker och störningar 

Buller

Gällande riktvärden för buller utomhus är 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå sett över ett dygn och 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats. Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartering är 
ekvivalent bullernivå för järnväg och väg inom planområdet 
under gällande riktvärden. Maximal ljudnivå vid uteplats 
påverkas inte direkt av buller från väg men ligger på gränsen 
för buller från järnväg. Riktlinjen är att maximalnivå vid 
uteplats i anslutning till en bostad får överskridas högst fem 
gånger per timme. Sett till att stora delar av planområdet 
har värden långt under rekommenderade ljudnivåer så är 
bedömningen att även vid en framtida trafikökning går 
det att uppnå en bra ljudmiljö inomhus samt säkerställa en 
ljudskyddad uteplats inom planområdet. 

Farligt gods

De risker som har identifierats för planområdet är förknippa-
de med farligt gods-trafiken på Älvsborgsbanan. En detalje-
rad riskbedömning har gjorts av WSP (WSP 2014-09-15) för 
att utreda risknivåerna för bostäder inom planområdet. 

Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att 
inga riskreducerande åtgärder behöver vidtas för det under-
sökta planområdet eftersom både individ- och samhällsrisken 
understiger DNV:s riskkriterium bortom 25 meter från Älvs-
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borgsbanan. Inom 25 meter från Älvsborgsbanan kommer 
dock individrisken att överstiga DNV:s riskkriterium men då 
planområdet är placerat cirka 100 meter från Älvsborgsbanan 
påverkas inte planområdet av detta.

Risknivån för planområdet bedöms nå en låg och acceptabel 
nivå med dess nuvarande placering.

I yttrande daterat 2015-01-09 anger SERF (Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund) att Räddningstjänsten inte har 
detaljstuderat riskanalysen men har av riskanalysens slutsats 
kunnat konstatera att det inte är troligt att mindre föränd-
ringar i detaljer i riskanalysen kommer att påverka slutresul-
tatet. Vidare refererar man till andra riskanalyser längs med 
Älvsborgsbanans sträckning i vilka det också går att utläsa att 
det är en tolerabel riskbild 100 meter från spåren.

5 Förklaring av 
planbestämmelser
Syftet med detaljplanen är att permanenta befintliga 
studentbostäder. Användningen för planområdet blir dock 
inte specifikt studentbostäder utan BHKO: Bostäder, Detalj-
handel, Kontor och Tillfällig vistelse. Fler användningar gör 
planen mer flexibel och anpassningsbar utifall förändrade 
behov uppstår i området. Samtidigt är det positivt med en 
variation av funktioner utifrån att området befolkas över 
olika tider över dygnet och att det inte enbart blir bostäder i 
området utan även en del närservice.   

Själva användningen bostäder innebär boende av varaktig 
karaktär och användningen detaljhandel medger verksam-
heter som tillhandahåller varor eller tjänster framförallt till 
privatpersoner. Detaljhandel tillåts enbart i bottenvåningen 
mot Sagagatan eftersom Tallåsgatan är en återvändsgata och 
inte är lämpad för den typ av trafik som handel kan generera. 

Inom användningen kontor ryms tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Användningen tillfällig 
vistelse innebär alla typer av tillfällig övernattning såsom 
t.ex. hotell eller vandrarhem. Konferenslokaler ingår också i 
denna användning.  

Kvartersmarken får en byggrätt som motsvarar maximalt 
30% av andvändningsområdet. Arean på kvartersmarken 
uppgår till cirka 5130 m2 vilket innebär att cirka 1540 m2 
kan byggas. Detta möjliggör en viss utökning jämfört med 
befintlig byggnad. Högsta tillåtna nockhöjd är +156,6 meter 
över nollplanet vilket är i nivå med, respektive cirka 3,5 
meter lägre än nockhöjden för byggnaderna på Brahegatan 7 
och 9. Befintlig byggnad består idag av två våningar med en 

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Legend maximal: 
   50-59 dbA
   60-69 dBA
   70-79 dBA

Kartan visar maximal nivå för järnväg.

   80-89 dBA
   >=90 dBA 

   55-59 dBA
   60-64 dBA
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Kartredovisningen har ingen
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Skala 1:1000
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30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Legend ekvivalent:
   45-49 dbA
   50-54 dBA
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nockhöjd på cirka +149, vilket innebär att det är möjligt med 
en påbyggnad med ytterligare två våningar. I princip är det 
ingen höjning i tillåten nockhöjd jämfört med gällande plan. 

Delar av området är markerat med kryssmark vilket innebär 
att området endast får bebyggas med komplementbyggnader. 
Inom kryssmarkerat område kan exempelvis miljöhus eller 
cykelhus uppföras. Parkering och angöring är också möjligt 
inom kryssmarkerat område. Det kryssmarkerade området 
säkerställer ett visst avstånd mellan ovanliggande bostads-
fastigheter och aktuell byggrätt. Avståndet från byggrätt till 
närmaste bostadsfastighet är cirka 25 meter. 

Delar av området är även markerat med prickmark vilket 
innebär att byggnad inte får uppföras. Bestämmelsen är 
medtagit för att detaljplanen inte begränsar byggrätten på 
grannfastigheterna.

För att säkerställa att bottenvåningen mot Sagagatan inte 
blir helt sluten utifall en ny byggnad skulle uppföras finns 
en planbestämmelse som reglerar att bostadsentré ska finnas 
mot gatan.  

Då planområdet ligger inom 150 meter från järnvägen där 
farligt gods transporteras rekommenderas att friskluftsintag 
placeras vända bort från järnvägen. Detta är en försiktighets-
åtgärd som minskar individrisken utifall att en olycka sker 
längs med järnvägen. Planbestämmelse som reglerar detta 
gäller inom hela kvartersmarken.  

Trots att ingen kända föroreningar eller misstanke om 
föroreningar finns inom planområdet är där som säkerhetsåt-
gärd infogad en bestämmelse om att marken vid markarbete 

undersökas för oupptäckta föroreningar och saneras om 
förorening hittas. Bestämmelsen säger att startbesked för 
lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens 
lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

När den gällande planen för området upprättades 1973 var 
tanken att vägarna i området skulle få en annan sträckning än 
de befintliga dragningarna, något som aldrig genomfördes. 
För att bättre spegla verkligheten planläggs därför fastigheten 
Hamstern 2 som gatumark. I gällande plan är Hamstern 2 
planlagd för småindustri. 

Den del av Hamstern 1 och 3 som i gällande plan är planlagd 
som park föreslås i aktuellt förslag bli till kvartersmark. 
Marken är idag i privat ägo och består av en relativt brant 
slänt med litet rekreationsvärde för allmänheten. Även den 
del av Norrmalm 1:1 som är planlagd som park och som 
används för in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1 blir 
till kvartersmark. En ändring av användningen för dessa 
delar tydliggör skötselansvar samt gör det möjligt att fastig-
hetsreglera in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1.

6 Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen 
innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i 
denna planbeskrivning. Planområdets tillåter användning 
för bostäder, kontor, handel och tillfällig verksamhet. Plan-
bestämmelser begränsas byggrättens storlek och volym samt 
placering. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påver-
kan förorsakas framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.

Hållbar utveckling
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens spelreg-
ler som avser att vägleda till en hållbar bebyggelsestruktur:

• Planförslaget innebär en förtätning i befintlig stadsstruk-
tur med en möjlig omvandling av industri-/kontorsloka-
ler till studentbostäder. Detta innebär en större variation 
av bebyggelsen och kan stärka befintlig handel och 
service i stadsdelen.

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:1000

Planmosaik för gällande plan från 1973 där gult är bostäder, 
brunt är handel, grönt är park, vitt är gata och blått är indu-
stri/småindustri. Aktuellt planområde är markerat med röd 
linje. 

Del av fastigheterna 
Hamstern 1 och 3 
med användningen 
park; är i privat ägo.

Del av fastigheten 
Norrmalm 1:1 med 
användningen park; 
används för in- och 
utfart till Hamstern 1.

Fastigheten Hamstern 2 med 
användningen småindustri; 
är gata i verkligheten. 
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• Planförslaget har tillgång till ett bra utbud av kollektiv-
trafik och tillskottet av bostäder kan ytterligare stärka 
kollektivtrafiken. Området är bra försörjt med gångvägar 
och acceptabelt trafiksäkert att nå med cykel.

• Befintlig byggnad är ansluten till fjärrvärmenätet.

• Bostäderna får nära till flertalet grönområden.

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

Miljö

Konsekvenser för angränsande fastigheter

Planförslaget leder inte till en negativ omgivningspåverkan 
vad gäller tillförsel av farliga ämnen, buller etc. Bostäder 
genererar generellt mindre störningar till sin omgivning 
än industri. En förändrad användning från småindustri till 
bostäder innebär dock att avståndet mellan närliggande 
industriverksamheter och bostäder minskar. Närheten till 
bostäder är något som det tas hänsyn till i miljötillstånds-
prövningar och som påverkar vilken typ av verksamhet som 
får etablera sig i närområdet eller hur mycket störningar en 
verksamhet får generera. Beroende på vilken typ av verksam-
het som vill etablera sig på angränsande fastigheter kan det 
bli aktuellt med en miljötillståndsprövning. Bedömningen är 
att konsekvenserna för angränsande fastigheter blir accep-
tabla utifrån att planförslaget följer den långsiktiga visionen 
om en ändrad användning för kvarteret.  

Stadsbild

Planbestämmelser som reglerar byggarea, högsta totala 
nockhöjd och bebyggelseförbud säkerställer att detaljplanens 
byggrätt samspelar med sin omgivning vad gäller skala och 
placering. 

Ändamålsenlig struktur

Planförslaget innebär en förtätning och ett effektivt använ-
dande av befintlig infrastruktur såsom gator, VA, fjärrvärme 
och kollektivtrafik.

Tillgänglighet/Handikappanpassning

Tillgänglig koppling mellan utemiljöns två nivåer  sker invän-
digt med hjälp av hiss i befintlig byggnad. Utvändigt förbinds 
nivåerna via en gångväg direkt söder om planområdet.

Sociala värden
Planförslaget innebär en förtätning och en ökad variation i 
bebyggelsen. Fastigheten utökas med fler bostäder samtidigt 
som kontorsverksamhet fortsatt kan behållas i befint-
liga lokaler och även utökas med handelslokaler. Det ger 

utrymme för ett varierat stadsliv, med många olika invånare 
och besökare under olika tider på dygnet. Bostäder innebär 
en ökad närvaro kvällstid vilket kan stärka upplevelsen av 
trygghet i området. 

Hälsa och säkerhet/störningsskydd

Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar 
bedöms inte komma att överskridas p g a den verksamhet 
som medges i detaljplanen.

Risk för höga vattenstånd och förorening av grundvatten

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Ny användning innebär en mindre risk för att föroreningar 
tillförs grundvattnet än befintlig användning småindustri.  

Förorenad mark

En översiktlig inventering av verksamhetshistoriken (poten-
tiellt förorenande verksamheter) har gjorts för planområdet. 
Inga kända förorenande verksamheter har funnits inom 
planområdet. 

Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön. Fler 
studentbostäder genererar ingen större mängd trafik.

Buller

Med hänsyn till Borås Stads översiktliga bullerkartering 
bedöms risken för att människor blir störda av buller som 
mycket liten. Se mer under rubriken 4.6.2. Buller. 

Skyddsavstånd

Behov av skyddsavstånd bedöms inte finnas i eller i anslut-
ning till planområdet. 

Övriga störningar 

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestäm-
melser.

Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas 
avsevärt av riskerna förknippade med transport av farligt 
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gods. Avståndet till farligt godsled är cirka 100 meter. En 
riskutredning har gjorts som visar att avståndet är acceptabelt 
för bostäder. 

7 Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 (fem) år efter att planen har 
vunnit laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planunderlag
Utredningar avseende risker utgör planunderlag.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar 

Arbetet har skett i samverkan med markägaren.

Planavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen

planchef    planarkitekt
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättat på initiativ från Yngve Hanson 
Fastighets AB nedan kallad fastighetsägare och avser att 
möjliggöra byggandet av fler studentbostäder, samt befästa 
nuvarande innehåll av studentlägenheter som har tillfälligt 
bygglov.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande 
tidplan gäller:

 » Samråd  3 kvartalet 2015

 » Granskning 2 kvartalet 2019

 » Antagande  2 kvartalet 2019

 » Laga kraft  3 kvartalet 2019 

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

När planen får laga kraft kan erforderliga fastighetsbildnings-
åtgärder genomföras.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen 
får laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetiden 
fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätt som tidigare 
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anlägg-
ningsarbeten inom den mark som är detaljplanelagd som 
kvartersmark. 

Huvudmannaskap
Allmän plats i området har kommunalt huvudmannaskap.

Avtal
Del av Norrmalm 1:1 som ägs av kommunen och som 
används som in och utfart till Hamstern 1, ska säljas till 
fastighetsägaren för Hamstern 1. Köpeavtalet ska tecknas 
mellan kommunen och fastighetsägaren före detaljplanens 
antagande. 

Bygglov
Ett nytt bygglov, som gör det tillfälliga bygglovet för student-
bostäder permanent, måste sökas.

Fastighetsrättsliga frågor 
och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
regler i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar fyra fastigheter: Borås Norrmalm 1:1 
och Hamstern 2, vilka ägs av Borås Stad, samt Hamstern 1 
och Hamstern 3, vilka ägs av Yngve Hanson Fastighets AB. 

Fastighetsbildning
Den del av Norrmalm 1:1 som i detaljplanen kommer att 
utgöras av kvartersmark bör genom fastighetsreglering 
tillföras Hamstern 1. 

Hamstern 2 som i tidigare plan utgjorde kvartersmark ändras 
till allmän plats lokalgata. Denna fastighet kan därför genom 
fastighetsreglering tillföras Norrmalm 1:1. 

Fastighetskonsekvenser
När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter 
ha genomgått föreslagna förändringar genom fastighetsreg-
lering. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019
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Norrmalm 1:1

 » Får ändrad användning från allmän plats park till 
kvartersmark. 

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark, ca 256 m2, till Hamstern 1. 

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
platsmark lokalgata, 433 m2, från Hamstern 2. 

Hamstern 1

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark, ca 256 m2, från Norrmalm 1:1. 

 » Ny byggrätt för bostäder, detaljhandel, kontor, tillfällig 
vistelse (BHKO) tillskapas. 

 » Byggrätt för industri resp. småindustriändamål tas bort. 

Hamstern 2

 » Får ändrad användning från kvartersmark till allmän 
platsmark lokalgata. 

 » Kan genom fastighetsreglering övergå till Norrmalm 
1:1.

Hamstern 3

 » Ny byggrätt för bostäder, detaljhandel, kontor, tillfällig 
vistelse (BHKO) tillskapas.  

 » Byggrätt för industri resp. småindustriändamål tas bort. 

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärr-
värme 
Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och avlopps-
nätet. Planområdet är försörjt av fjärrvärme. 

El, tele och fiber
Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber. 

Trafik
Befintlig gatustruktur avses bevaras.

Ekonomiska frågor
Både kommunen och exploatören kan tillgodogöra sig den 
värdeökning av deras mark som detaljplanen medför.  

Kostnaderna för de fastighetsbildningar som är nödvändiga 
för planens genomförande fördelas mellan kommunen och 
fastighetsägaren efter vad som anses skäligt. 

Det bedöms inte uppkomma några kostnader för allmänna 
anläggningar. 

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Stadsledningskansliet, Mark- och exploa-
tering

Martina Johansson

Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt gamla PBL 5:20 avseende planförslag.et för 
detaljplan för Nedre Norrmalm Hamstern 1 m.fl. Borås Stad 
upprättet den 17 augusti 2015 har ägt rum under tiden den 24 
augusti – den 21 september 2015 och har annonserats i Borås 
Tidning. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Under samråds har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

11 remissinstanser och 0 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

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

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
skett följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Byggrätten på kvartersmarken är ändrat från 35 % 
av fastighetsarean till 30 % av användningsområdet. 
Härvid blir byggrätten oberoende av om fastigheter slås 
ihop eller tillköps. Byggrätten minskas med ca 130m2

 » För att säkra att eventuelle okända föroreningar tas 
hand om har föjlande lagts till planbestämmelsen: 
Bestämmelse om, att startbesked för lov som innebär 
markarbete får inte ges förrän markens lämplighet 
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning. 

 » Högsta tillåtna nockhöjd ändras från +156,5 meter 
till +156,6 meter för att anpassa planhandlingarna till 
nuvarande koordinatsystem. 

 » Planbestämmelse om att dagvatten ska kunna fördröjas 
för hela kvartersmarken tars bort därför stöd i lagen 
saknas för en sådan bestämmelse. 

 » Bestämmelse om att byggnad inte får uppföras (prick-
mark) är tillagt vid plangräns mot norr och söder för att 
inte begränsa byggrätten på grannfastigheterna.

 » Planbeskrivningen är därutöver ändrat så att den 
refererar till gällande översiktlig planering. 

 » Genomförandebeskrivning är ändrat.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

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

Handläggning
Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1. 
Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill bygga 
fler studentbostäder. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN 2014-
000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplan för fastigheten Hamstern 1. Fastighetsägaren har 
sedan beslut om uppdrag begärt att även Hamstern 3 ska ingå 
i detaljplanen.

Förvaltningen tog 18 augusti 2015 ett delegationsbeslut för 
att skicka detaljplanen på samråd mellen den 24 augusti – den 
21 september 2015.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019

1. Yttranden från remisspart 19

S1 Kommunstyrelsen  19

S2 Länsstyrelsen  19

S3 Trafikverket  19

S4 Tekniska nämnden 20

S5 Miljö- och konsumentnämnden   20

S6 Borås Elnät  20

S7 Lantmäterimyndigheten 20

S8 Stadsdelnämnden Stadsdel Norr  20

S9 Kulturnämnden  21

S10 Räddningstjänsten  21
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Nedre Norrmalm, HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Genomförandebeskrivningen bör förtydligas så att avtal 
tecknas innan detaljplanen antas. I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen är ändrat efter kommunstyrel-
sens önskemål.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagan-
de av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Länsstyrelsen noterar att det område i planområdets östra 
del som betecknats med plusmark till största delen utgörs av 
kraftig slänt och, om den föreslagna byggrätten nyttjas öster 
om befintlig byggnad, kan bli samtidigt svårtillgänglig för 
både nyttjare och avfallsfordon.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar
Borås Stad tackar för synpunkten. 

Till Länsstyrelsens kommentar angående plusmark i slänt: 
Fastighetsägaren planerar att bygga på två våningar på 
nuvarande byggnad, så en nyttjande av byggrätten helt till 
plusmarken bedöms inte som realistiskt. Det är dock fullt 
möjligt att bygga helt till plusmarken och därvid bygge till 
infarten från Tallåsgatan. Det är det kommunens bedömning 
att tillgänglighet även här går att lösa för att möjlighet för 
infart finns från båda Sagagatan och Tallåsgatan. Exempel 
på lösningar kan vara genom hiss i byggnaden eller en 
infart/ramp från Sagagatan till östra delen av fastigheten. 
Tillgänglighet för människor och avfallsfordon tas alltid upp 
i bygglovet och fastighetsägaren behöver alltid redovisa hur 
hen uppflykker tillgänglighetskraven. 

S3 Trafikverket 
Götalandsbanan: Planområdet ligger inom riksintresseom-
råde för framtida järnväg - Götalandsbanan. För närvarande 
arbetar Trafikverket inom projektet Bollebygd-Borås med att 
ta fram en lokaliseringsutredning med alternativa korridorer 
för järnvägen inom riksintresseområdet. Den berörda 
fastigheten ligger inom ett av de områden som kan komma 
att beröras av sådan korridor. Efter samråd med projektet för 
lokaliseringsutredningen anser vi att kommunen ska avvakta 
med att lämna planen för granskning tills efter årsskiftet. 
Då vet vi mer om var korridorerna hamnar och om hur 

planområdet kan komma att påverka och påverkas av Göta-
landsbanan. Trafikverket ser fram emot ett fortsatt samråd 
med kommunen i frågan.

Trafik: Området ligger bra till kommunikationsmässigt i 
staden och tillgången till kollektivtrafik är god. Närheten till 
centrala Borås och högskolan är också positivt. Kommunen 
kan i sammanhanget också nämna närheten till järnvägs-
stationen vid Knalleland. 

Under trafikmiljö skriver kommunen att fler studentbostäder 
inte genererar någon större mängd trafik. Plankartan tillåter 
dock även handel, kontor och tillfällig vistelse (vilket också 
kan innefatta konferenslokaler). Med flera olika tillåtna 
användningsområden är det svårt att beräkna trafikalstring 
och påverkan på trafiksituationen i området. Speciellt handel 
kan generera mycket trafik. Vi rekommenderar därför att 
kommunen gör en bedömning av trafikalstring. För detta kan 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg användas. 

Kommunen behöver också beakta trafiksäkerheten med 
tanke på närheten till järnvägen, inte minst för de oskyddade 
trafikanterna. Det finns viktiga målpunkter på andra sidan 
järnvägen, bland annat en stor livsmedelsbutik. Korsningen 
vid Vegagatan är ljus- och bomreglerad, men det kan finnas 
en risk att folk tar sig under bommarna. Kommunen behöver 
också beakta risken för spårspring.

Trafikbuller: Planområdet ligger relativt nära Älvsborgs-
banan. Kommunen hänvisar till den översiktliga buller-
kartläggningen som visar att området klarar riktvärden för 
trafikbuller. Trafikverket anser att dock att den översiktliga 
bullerkartläggningen är för grov för att avgöra hur planom-
rådet kommer att beröras av trafikbuller. Den tar inte heller 
hänsyn till prognos för framtida trafikering. Det är i detta 
fall i första hand trafikbuller från järnväg där riktvärden kan 
tänkas överskridas. Ytan mellan järnvägen är öppen och 
består av hårdgjord yta, vilken innebär att ljudnivåerna kan 
bli högre. Den sida som är skyddad från järnvägsbuller är 
också utsatt för buller från vägtrafik. Med tanke på detta bör 
en bullerutredning tas fram för berörd fastighet avseende 
buller från järnväg. Bullerberäkningen ska utgå från prognos 
för framtida trafikering, vilket finns framtaget i Trafikverkets 
bullerberäkningsprognos.

Detaljplanen ligger inom område som studerats i strategisk 
plan för Knalleland, vilken var på samråd 2012. För det 
aktuella området föreslås ny bostadsbebyggelse. Det föreslås 
också att järnvägskorsningen vid Vegagatan stängs och 
ersätts av en bilbro över järnvägen i närheten av planområ-
det. Den strategiska planen är inte beslutad, men det vore 
ändå lämpligt att kommunen beskriver mer om hur man i 
detaljplanen beaktat förslagen i den strategiska planen.
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Avslutningsvis anser vi att kommunen ska avvakta med 
lämna planen för granskning tills efter årsskiftet. Då vet vi 
mer om hur föreslagen markanvändning kan komma påverka 
och påverkas av den framtida Götalandsbanan. Trafikverket 
ser fram emot ett fortsatt samråd i frågan innan dess.

Kommentar
Borås Stad tackar för synpunkten. 

Götalandsbanan: Borås Stad har under hösten 2018 haft en 
dialog med Trafikverkets projekteringsavdelning. De har 
upplyst att kommunen kan återuppta detaljplanearbetet. 

Trafik: Fastighetsägaren planerar dels att göra befintliga 
tillfälliga studentbostäder permanenta samt även utöka 
antalet studentbostäder genom att bygga två extra våningar. 
Borås Stad har för tillfället stor brist på studentbostäder 
och bedömningen är att användningen av fastigheten blir 
studentbostäder inom hela planens genomförandetid. Denna 
användning är därför utgångspunkten för bedömningen av 
trafiksituationen, och därför kommer detaljplanen enligt 
kommunens bedömning inte att påverka trafiken då området 
även ligger i ett bra läge för kollektivtrafik samt cykel och 
gång. 

Detaljplanen tillåter även användningarna kontor, tillfällig 
vistelse och handel. Syftet är att planändring inte ska behövas 
i det fall behovet av studentbostäder minskar efter genom-
förandetidens slut. Handel skulle sannolikt generera större 
trafikmängd än studentbostäder. Planen begränsar dock 
handel till bottenplan mot Sagagatan vilket motsvarar 400 
BTA handel.  I trafikverkets trafikalstringsverktyg motsvarar 
400 BTA handel en trafikökning på bara 111 ÅVDT, vilket 
befintligt vägnät klarar av.

Järnvägskorsningen: Detaljplanen genererar inte gångtrafik i 
så stor mån att kommunen eller exploatören bör påkosta en 
ändring av järnvägskorsningen vid Vegagatan 300 meter från 
detaljplanegränsen. 

Buller: Kommunen anser fortfarande att den översiktliga 
bullerkartläggningen har en lagom detaljeringsnivå för att 
utesluta risken för överskridning av riktvärden för trafikbul-
ler. Kommunen anser inte en kraftig trafikökning är sannolik 
inom planens genomförandetid. 

Den strategiske planen för Knalleland är fortfarande inte 
antagen. Det finns i dagsläget ingen tidsplan för när den kan 
tänkas antas.  

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet.

S6 Borås Elnät 
Elnät: Ingen erinran. 

Stadsnät: Fastigheten är ansluten till Borås Stadsnät. 
Ledningstråk för optofiber ansluter till fastigheten från 
Brahegatan och korsar Tallåsgatan. Exakta läget kan hämtas 
via Ledningskollen. Stråket är i drift och skall beaktas vid 
eventuell ombyggnation. All eventuell flytt av ledningar 
bekostas av initiativtagaren.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet. Borås 
Elnäts erinran är synhåll som först är relevanta i bygglovske-
det.  

S7 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:

I genomförandebeskrivningen kan punkten 3.2 fastighets-
bildning tolkas som om fastighetsreglering i samband med att 
de områden av fastigheterna Hamstern 1 och 3, som enligt 
gällande detaljplan är utlagda som allmän plats – park, ändras 
till kvartersmark. En fastighetsreglering i de delarna kan ju 
genomföras med stöd av gällande detaljplan (till kommunal 
fastighet), men blir helt oegentlig i samband med den nya 
planen.

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet. Genom-
förandebeskrivningen är ändrat väsentligt i granskningsför-
slaget och tolkningen borde inte längre vara relevant. 

S8 Stadsdelsmämnden Norr 
Planområdet tillhör stadsdelen Nedre Norrmalm och ligger 
mellan Sagagatan och Tallåsgatan i korsningen med Brahega-
tan. Från området till högskolan är det knappt en kilometer 
och till Knalleland cirka 500 meter.

Planområdet är drygt 7400 kvm. stort och omfattar 
fastigheterna Hamstern 1, 2 och 3 samt delar av Norrmalm 
1:1. Fastigheterna Hamstern 1 och 3 är i privat ägo medan 
Hamstern 2 och Norrmalm 1:1 ägs av kommunen.
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Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder 
på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd 
för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för student-
bostäder har getts. Fastighetsägaren vill utöka antalet 
studentbostäder samt permanenta de som redan finns. Planen 
tillåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse (tex. 
vandrarhem) samt handel. 

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör 
permanenta studentbostäder, kontor, tillfällig vistelse (tex. 
vandrarhem) samt handel på fastigheten Hamstern 1. Nämn-
den och har inget att erinra mot detaljplanen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet.

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden föreslås tillstyrka detaljplan för Nedre 
Norrmalm, Hamstern 1 med flera, Borås Stad. 

Redan idag finns studentbostäder med tillfälligt bygglov i 
Hamstern 1, som annars är avsett för industriverksamhet. 
Planen möjliggör att studentbostäderna permanentas samt 
att antalet utökas. Förutom bostäder kommer planen även ge 
möjlighet för användning som kontor, handel och så kallad 
tillfällig vistelse. Byggrätten ändras så att ytterligare två 
våningar kan byggas på det befintliga huset. Kulturförvalt-
ningen bedömer att den ändrade användningen och utökade 
byggrätten inte påverkar omgivningen negativt och har 
därmed inget att invända.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet.

S10 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att tillägga.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet.

S11 H S O Borås
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som 
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet. Regler 
gällande tillgänglighet behandlads i bygglovsskedet. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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Denna text ska få plats på ett uppslag. Välj de delar av texten 
som är rätt för din process och byt eventuellt bilden till 
bilden på nästa uppslag.

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 kommu-
nen 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  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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. 

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 fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

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.
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Planprocessen.

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande. 

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen 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 Samhälls-
byggnadsförvaltningen 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 förut-
sättningar 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. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 

Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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 tillgodo-
sedda, 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 detalj-
planen. 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 och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis 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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Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1 mfl 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl., Borås Stad 

och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner 

på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planen ger möjlighet att 

uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt beräknas planområdet kunna 

inrymma cirka 50 lägenheter. 

I detaljplanen står det att närmaste förskola ligger cirka 500 meter nordost om 

planområdet. Förskolenämnden kan inte ombesörja förskoleplatser för 

ytterligare ett bostadsområde, då det är brist på centrala förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 

barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 

planeras.                             

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl., Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Anderas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Detaljplanen medger 
bebyggelse i sex våningar, där den sjätte våningen utformas 
som indragen takvåning.
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1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom 
att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också 
stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen 
ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter. 

Planområde
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Planområdet är      
1288 kvadratmeter och avgränsas av fastigheterna Hugin 9 
och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan mot 
norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd. 

Gällande detaljplan
För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja 
m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en 
till fyra våningar samt två fristående bostadsbyggnader i tre 
våningar. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden 
gav den 24 maj 2012 §125 samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslöt 2016-10-25 §Pl 2016-000016 via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 14 
november –  18 december 2016.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2016 
Granskning 1:e kvartalet 2019 
Antagande 3:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
är möjlig vid årskiftet 2019/2020. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i stadskärnan och följer Borås 
rutnätsstruktur. Omkringliggande kvarter varierar med 
helt eller delvis stängda kvarter och bebyggelser har olika 
utförande och ålder. Planområdet har tidigare varit bebyggt. 

Idag är planområdet delvis obebyggt och består av en 
parkeringsplats och en transformatorstation. En trädrad 
sluter gaturummet utmed Stengärdsgatan. 

Ny bebyggelse
På uppdrag av exploatören har ett bebyggelseförslag för 
planområdet tagits fram av arkitektkontoret Tengbom 
(2019-03-01). Förslaget består av fyra sammanbyggda 
byggnader med var sin trappuppgång, som ligger parallella 
med grannhusen inom Hugin 9 och 11. I bottenvåningen 
finns lokaler för mindre verksamheter som t.ex. pizzeria, 
kvarterslivs, frisör eller dylikt. Här finns även rum för 
cykelförvaring och miljörum. På innergården, delvis under 
bostäderna, finns markparkering för bilar, samt infart till 
parkeringsgaraget inom Hugin 11. Bilparkeringen har infart 
från Skolgatan och utfart mot Södra Kyrkogatan. Den 
befintliga transformatorstationen på parkeringsplatsen flyttas 
till ett läge utmed trottoaren vid Södra Kyrkogatan. 

Planförslaget tillåter byggnader upp till sex våningar. Den 
sjätte våningen ska utformas som indragen takvåning, 
vilket innebär att den nya bebyggelsen kommer att upplevas 
som fem våningar hög från gatan. Takfoten för den nya 
bebyggelsen kommer att hamna cirka 2 meter under takfoten 
på den befintliga bebyggelsen inom kv Hugin (fem våningar 
hög med inredda vindar).  Befintlig bebyggelse vid Skolgatan 
är mellan två och sju våningar, vid Stengärdsgatan mellan tre 
och fyra våningar och vid Södra Kyrkogatan mellan två och 
sex våningar. 

Stadsbild och gestaltning
Omgivningen består av bebyggelse i olika stilar och 
uppförande. Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och 
har tidigare kantats av mindre trä- och stenhus. Kvarteren 
runt omkring planområdet har över tid ersatts med nyare 
bebyggelse vilket gör att stadsbilden varierar. Söder om 
planområdet finns ett antal lägre och äldre hus bevarade 
och norr om planområdet finns betydligt yngre och högre 
bebyggelse. Den äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan och skapar ett definierat gaturum. Mot 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.., Borås Stad, upprättad den 15 mars 2019.
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Stengärdsgatan och Skolgatan, där bebyggelsen är yngre är 
gaturummet mer öppet genom att innergårdar, entrérum 
och parkeringar placerats mot gatan. Det skapar ett luftigt 
stadsrum, ett kvarter in från Kungsgatan. 

Den nya bebyggelsen i kvarteret Hugin kommer att skapa ett 
mer definierat gaturum. I och med att en större öppen yta i 
stadsmiljön försvinner, kommer öppenheten i gaturummet 
att minska.

Historik och kulturmiljöer
Gatu- och kvartersstrukturen i den äldre rutnätsstaden, där 
kvarteret Hugin ingår, har till stora delar kvar den form 
som den gavs efter stadsbranden 1827. Under de snart 200 
år som har förflutit, har bebyggelsen genomgått enorma 
förändringar och utvecklats mot en väldigt splittrad och 
varierad stadsmiljö. Det gäller såväl byggnadsvolymer som 
fasadmaterial. Den splittrade stadsbilden har med tiden 
närmast blivit karaktäristisk för Borås. Det kulturhistoriska 
värdet i rutnätsstaden konstitueras därför främst av 
gatustrukturen och de äldre platsbildningar som i stort 
ligger fast sedan staden grundades. Stengärdsgatan utgör en 
välbevarad rest av den äldre rutnätsstaden. Upplevelsen av 
gatan förhöjs av beläggningen med så kallad fältsten, som 
idag är unik i Borås.  

I kvarteret Hugin har det inom minst tre olika epoker i 
stadens historia funnits bebyggelse. Idag domineras kvarteret 
av en parkeringsplats samt byggnader från 1950- och 1960-
talet. En äldre bebyggelse från tiden runt sekelskiftet 1900 
revs vid slutet av 1970-talet och dagens p-plats skapades. 
Närområdet innehåller byggnader vars ursprung spänner 
över en hundraårsperiod, från 1890-talet till 1990-talet. I 
anslutning till kvarteret Hugins sydvästra hörn finns två 
byggnader som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla  
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och som båda utgör 
bra exempel på sin tids stilideal. De båda är att betrakta 
som solitärer utan någon stark koppling till varandra eller 
sin omgivning. De skänker dock en, för Borås, ovanligt 
ålderdomlig karaktär åt Södra Kyrkogatan.   

Arbetsplatser
Planförslaget möjliggör arbetsplatser då lokaler i byggnaden 
kan användas för centrumverksamhet, t.ex. service, handel 
och samlingslokaler. 

Offentlig service
Engelbrektskolan är närmaste grundskola och ligger          
500 meter österut i stadsdelen Norrmalm. Kulturhuset med 
bibliotek och konstmuseum ligger 300 meter bort. Badhus 
finns i Stadsparken cirka 600 meter från området. Närmaste 
förskola ligger cirka 500 meter nordost om planområdet. 

Äldre bebyggelse utmed Södra Kyrkogatan, bild från planområdet mot söder.

Yngre bebyggelse utmed Skolgatan, bild från planområdet mot norr.

Yngre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot nordväst.

Äldre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot sydväst.
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Kommersiell service 
Borås centrumhandel finns i närområdet. En livsmedelsbutik 
finns 50 meter västerut, mitt i centrum. Detaljplanen 
möjliggör för mindre verksamheter.

Tillgänglighet 
Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Den 
föreslagna bebyggelsen ska vara tillgänglig för personer 
med rörelsehinder, dels mellan parkeringsplats och 
bostadsentré och dels inne i bostaden. Detta ska redovisas vid 
detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet omfattar del av Stengärdsgatan och angränsar 
till Skolgatan och Södra Kyrkogatan. Trafikflödet på dessa 
gator är relativt låg. Södra Kyrkogatan fungerar som en 
gångpassage mellan den västra och den östra delen av 
centrum. 

Trafikmängden i anslutning till kvarteret bedöms minska 
med anledning av att en allmän parkering försvinner. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs Yxhammarsgatan, två kvarter ifrån 
planområdet, i övrigt sker cykling i blandtrafik. Trottoarer 

Nuvarande parkering på Hugin 1 samt infart till garage i Hugin 9, bild mot nordöst. (Bild: Borås Stad)

Fasad mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan (Bild: Tengbom)

YXHAMMARSGATAN SKOLGATAN SÖDRA KYRKOGATAN TORGGATAN

K V A R T E R E T   H U G I N        V Y    M O T    V Ä S T E R   G E N O M   S A N D G Ä R D S G A T A N   O C H   ST E N G Ä R D S G A T A N

lgh

CYKLAR

CYKLAR
MILJÖRUM

MILJÖRUM

LOKAL

LOKAL

7 mars  2019

lgh
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intilliggande verksamheter kommer att parkera på andra 
platser i centrum. Närmaste allmänna parkering finns vid 
Kulturskolan med 134 parkeringsplatser cirka 150 meter 
sydost om planområdet samt vid Caroli kyrka cirka 160 meter 
sydväst om planområdet med 13 parkeringsplatser. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler (2017) ska det för 
flerbostadshus i centrum finnas sju bilparkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA. Det innebär ett behov på 35 stycken 
bilparkeringsplatser för planerad bebyggelse. Parkeringsregler 
beskriver olika åtgärder som byggherren kan åtar sig att 
vidta som skapar förutsättningar för de boende att välja 
andra transportslag än bil. Om en byggherre önskar en 
sänkning av parkeringstalen, är det byggherrens ansvar att 
på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfyller kraven som 
ställs. Redovisningen ska ske skriftligt och kan göras genom 
exempelvis avtal, kontrakt eller parkeringsutredningar. I 
bygglovet beskrivs vilka förutsättningar som ska uppfyllas för 
att ett sänkt parkeringskrav ska bli aktuellt och därmed för 
att bygglov ska kunna ges. De åtgärdspaket som skulle kunna 
vara aktuellt för planområdet omfattar följande krav: 

Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter:

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik (vilket definieras 

finns längs alla gator i området. Cykelparkering anordnas 
inom respektive fastighet. Borås Stads parkeringsregler 
(2017) anger krav på 25 cykelparkeringsplatser per 1 000 
m2 bruttototal-area (BTA). I exploateringsförslaget finns 
inomhusparkering för cyklar redovisad. 

Kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt strax innanför centrumringen 
med cirka 900 meter till resecentrum. Området ligger i ett 
kollektivtrafiknära läge och är väl försörjt med lokalbussar 
med hög turtäthet. Närmaste busshållplatserna ”Allégatan” 
och ”Yxhammarstgatan” ligger cirka 150 meter från 
planområdet och hållplatsen ”Södra torget” ligger cirka 
500 meter från planområdet. Bortsett från närheten till 
resecentrum trafikeras området av sammanlagt nio busslinjer. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet används idag som en offentlig betalparkering 
med 37 parkeringsplatser som nyttjas av besökare till 
olika verksamheter, exempelvis intilliggande vårdcentral. 
Vårdcentralen har även egna parkeringsplatser i kvarteret 
Heimdal. Planförslaget innebär att parkeringen inom 
planområdet kommer att bebyggas. I och med att 
parkeringsplatserna försvinner kommer trycket på övriga 
parkeringsplatser i närområdet att öka. Besökare till 

Stengärdsgatan med planområdet till vänster, bild från norr. 
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av att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste 
hållplats och att denna hållplats vid ordinarie tidtabell 
har minst fyra avgångar per timme på morgonen/
början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av 
arbetsdagen)

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (max 35 meter bort).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från 
markplan.

 » Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.

 » Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

 » Tillgång till pump och verktyg.

Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket:

 » En bilpool ska vara etablerad vid inflyttning. Både 
etablering av ny bilpool och anslutning till befintlig 
bilpool i närområdet godtas. 

 » Antal bilpoolsbilar/platser ska vara en styck för 
anläggningar som enligt grundtalen kräver upp till och 
med nio parkeringsplatser, två styck för anläggningar 
som kräver 10-59 platser och 5 % av den oreducerade 
efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser 
eller mer. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga 
parkeringsplatser.  

 » Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga 
boende i bostadsfastigheten för minst fem år framöver 
och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de 
som vill vara med.   

 » Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.

 » Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik 
och bilpoolslösning – i samband med marknadsföring 
av bostäderna.

 » P-avgift för övriga parkeringsplatser.

Exploateringsförslaget uppfyller kraven enligt Bostadspaket 
1, vilket innebär att antalet bilparkeringsplatser som krävs 
kan reduceras med 15 %, enligt parkeringsreglerna. Det 
skulle för planförslaget innebära att det krävs 30 platser. Om 
även en bilpool etableras kan antalet bilparkeringsplatser 
reduceras med 25 %, till totalt 26 st. 

I exploateringsförslaget som ligger till grund för detaljplanen 
finns endast 18 platser redovisade. Om byggherren inte 
kan ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna 
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, som i detta 
fall, kan det vara möjligt att göra så kallade parkeringsköp. 
Parkeringsköp innebär att byggherren istället för att ordna 
parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar per  
parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp sker genom 
avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen, se 
genomförandebeskrivning.

Riksintressen för transport
Närliggande riksintressen för (väg eller järnväg) som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.

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

Dagvatten
Exploateringen bedöms inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta 
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. 
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 
m2 hårdgjord yta
ska anläggas. Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga 
dagvattenledningar. En generell planbestämmelse reglerar 
att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. 

Värme
Fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns en elcentral med tillhörande 
ledningar inom fastigheten.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. Fastighetsägaren 
ansvarar för detta. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall 
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Utöver det rekommenderar Borås Energi 
och Miljö att man planerar för att kunna ha fullsortering med 
10 fraktioner i miljörummet.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

Närmaste återvinningsstation finns vid Borås kulturskola, 
cirka 150 meter sydöst om planområdet. 

Räddningstjänsten
Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör 
inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör 
således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i brandposterna 
i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det 
ska byggas högre än fyra våningar bör vattenflödet vara 1200 
liter/min. Om räddningstjänsten förväntas kunna köra ut på 
ett underjordiskt garage ska bärförmågan hos garaget särskilt 
beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än fyra 
våningar). Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska ha 
ett maximalt axeltryck om 100 kN. 

Om utrymning från byggnader förväntas ske med hjälp 
av räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna 
maximalt ha 11 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre 
kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller 
liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med 
räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 
meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande. 

Räddningstjänstens krav bedöms kunna tillgodoses. 
Avståndet från brandpost till planområdet är cirka 30 meter.

Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägenheter. 
Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens antagande 
ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan planens 
antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av Hugin 
1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form 
av parkeringsyta. Längs Stengärdsgatan finns en rad med 
lövträd och buskar. Marknivån inom planområdet ligger 
mellan +146 och +147 meter i Borås höjdsystem.

Befintliga träd utmed Stengärdsgatan formar en allé som 
kommer att försvinna i och med att fastigheten bebyggs. 
Träden kommer att ersättas med nya träd, vilket har regleras 
i ett exploateringsavtal som har tagit fram för planen. För 
borttagandet av träden krävs dispens från biotopskydd och 
en dispensansökan är inlämnad hos länsstyrelsen. 

Lek och rekreation
Annelundsparken ligger inom 100 meter från planområdet 
och Stadsparken ligger 300 meter från planområdet. I 
parkerna finns lekplatser och promenadstråk.

Fornlämningar och kulturminnen
Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden 
som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen 
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens 
kvartersstruktur och bedöms inte skada fornminnet. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedt i Göteborg 
AB (2014-11-14). Under asfalten utgörs jordlagren inom    
fastigheten av fyllnadsmaterial av varierande karaktär 
(mullhaltig sand, tegelrester, sten och sandigt grus). 
Fyllnadsmassorna underlagras av hårt packad sandig morän. 
Bergsnivån är svår att utvärdera på grund av att jorden är 
fast. Jord-bergssonderingar har avbrutits på mellan fyra och 
sexton meters djup.

I samband med den geotekniska utredningen sattes fyra 
grundvattenrör. Vid observationstillfällena observerades 
inget grundvatten inom fem till sju meters djup i något av 
rören. 

Utredningen grundar sig på tidigare exploateringsförslag 
och bedömer att planområdet är lämpligt för tre punkthus 
i åtta våningar. Inga belastningsrestriktioner erfordras med 
hänsyn till sättnings- och totalstabilitetsförhållandena. 
Grundläggning av byggnaderna kan ske med platta på mark. 
Ställningstagande i den geotekniska utredningen bedöms 
vara fortsatt relevant för aktuell exploatering med anledning 
av att byggnadernas tryck mot marken rimligen inte kommer 
att bli högre.   

Enligt den geotekniska undersökningen utgör marken 
normalriskområde vad avser radon. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader hanteras in 
bygglovsprövningen och utförs vid genomförandet. 

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor 
Miljö Göteborg AB (2014-11-13). Planområdet har tidigare 
delvis varit bebyggt. I intilliggande fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel till marken 
genom golvet kan därför inte ha skett. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
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det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. I övrigt har inga 
miljöfarliga verksamheter påvisats inom området. 

I provpunkterna närmast den f.d. kemtvätten inom 
Hugin 9 har inga klorerande lösningsmedel hittats i jord, 
porgas eller dagvatten. De utförda provtagningarna 
visar att förekommande ytliga fyllnadsmassor har låga 
föroreningshalter. Fyllnadsmassorna inom kvarteret Hugin 
bedöms därför inte utgöra några miljö- eller hälsorisker som 
kräver sanering eller andra åtgärder. 

Inom kvarteret Heimdal strax väster om planområdet 
påträffades spår av klorerade lösningsmedel på cirka 
fem meters djup samt i en trädkrona. Halterna bedöms i 
undersökningen vara låga och inte innebära några hälsorisker 
för människor som vistas i nuvarande eller framtida 
bostadshus. 

En kompletterande undersökning avseende klorerande 
lösningsmedel i Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatserna av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att det 
inte finns några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Vid nybyggnation bör grundläggning alltid utföras på ett sätt 
som säkerställer att inläckage av radongas inte sker, vilket 
även ger extra säkerhet för eventuella flyktiga föroreningar 
i marken. I samband med byggnation rekommenderas att 
miljökontroll utförs för att verifiera att det inte finns höga 
halter av klorerade lösningsmedel i marken. 

6. Vatten
Översvämningsrisk och strandskydd
Planområdet ligger cirka 300 meter från om Viskan. 
Området omfattas inte av strandskydd och påverkas 
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

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

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt av föreslagen 
planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden 
såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att 
dagvattensystemet förses med en ventil som kan stängas för 
att hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken 
lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Detaljplanen medger att en befintlig parkeringsplats 
bebyggs med bostäder och verksamheter. En omvandling av 
fastigheten innebär att närområdet befolkas med människor 
under stora delar av dygnet, vilket kan öka känslan av 
trygghet i kvarteret. 

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn finns i både Annelunds-
parken och Stadsparken. För äldre ungdomar finns stadens 
centrum som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafik, 
bibliotek samt fritidsanläggningar såsom bad- och 
idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik 
bidrar till att skapa en rörelsefrihet för unga. Det finns också 
möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom att gå 
eller cykla. 

Personer med funktionsnedsättning
Planförslaget skapar möjlighet att realisera servicebostäder, 
vilket skulle kunna ge personer med funktionsnedsättning 
tillgång till ett centralt beläget boende. 
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
med avseende på risk bedöms inte som nödvändiga.   

Buller
För detaljplanen gäller riktvärden för buller enligt Boverkets 
Allmänna råd 2008:1. 

En bullerutredning har genomförts av Structor Akustik 
AB (2019-03-07) och visar att den ekvivalenta ljudnivån 
uppgår till som mest 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Den 
maximala ljudnivån nattetid uppgår till som mest 77 dBA 
vid husets sydöstra hörn. Totalt beräknas dygnsekvivalenta 
ljudnivåer över huvudriktvärde (55 dBA vid fasad) för 23 
av 58 lägenheter. Dygnsekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
beräknas vid 10 av dessa 23 lägenheter. Dessa resultat medför 
att avsteg behöver göras från huvudregel enligt följande 
princip för avsteg (Boverket 2008: 1):

60–65 dBA: Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, 

Ekvivalent ljudnivå vid östra och västa fasaden (Structor Akustik AB)

under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida 
(högst 45 dBA vid fasad) eller en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

Kommunen bedömer att det finns skäl att göra avsteg från 
Boverkets huvudregel. Orsaken til detta är att planen är 
centralt belägen i tätorten och innebär en förtätning av 
stadsmiljön. 

Genom att förse de berörda 23 lägenheternas balkonger 
med akustiskt tätt räcke och ljudabsorberande undertak, 
samt för 16 av lägenheterna delvis inglasning (max 75%), får 
lägenheterna tillgång till ljuddämpad sida vid minst hälften 
av bostadsrummen. 

För att säkerställa att tillgång finns till en ljuddämpad 
uteplats i anslutning till bostäderna kan en gemensam 
uteplats anläggas på byggnadernas takvåning. Vid dessa 
uteplatser beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA 
eller mindre samt maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA 
eller mindre.

Kravet för trafikbuller inomhus kan åstadkommas 
med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.

Högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasad.

Annars högst 50 dBA dygnsekvivalent och
högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid,
vid fasad för minst hälften av bostads-
rummen.

Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin
Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad med
täta balkongräcken och 75 % inglasning i
utsatta lägen, från vägtrafik år 2030.

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

3

INN

2019-03-06

Översikts- och orienteringsbild

Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA

 > 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
<= 50

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Västra fasaden

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Östra fasaden
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Maximala ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden (Structor Akustik AB)

L:\2018\2018-038 LE Hugin, bullerutredning forts, Cernera Projekt AB\Rapporter mm\2018-038 r01 rev03 Trafikbullerutredning.docx

Kv. Hugin, trafikbullerutredning
Rapport nummer 2018-038 r01

2018-03-23, s 11 (11)
rev03 2019-03-07

• Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.

Våning 1, markplan. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 2–3. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 4–5. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Takvåning. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Vid de gemensamma uteplatserna som planeras på takterassen beräknas, med ett 1,1 m högt
akustiskt tätt räcke kring våningen, dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA eller mindre samt 
maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA eller mindre, se bilaga 5.

Kravet för trafikbuller inomhus kan innehållas med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Structor Akustik AB

Upprättad av: Isak Nilsson Granskad av: Lars Ekström
Reviderad av: Maja Karlsson Granskad av: Isak Nilsson

Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

5

INN

2019-03-06

Dygnsekvivalenta ljudnivåer resp.
maximala ljudnivåer för medeltimmen vid
gemensamma uteplatser, från vägtrafik år
2030.

Översikts- och orienteringsbild

Högst 50 dBA dygnsekvivalent respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå för medel-
timmen vid en uteplats i anslutning till
bostad.

Dygnsekvivalent respektive
maximal ljudnivå för medel-
timmen kl. 06-22, c:a 1,5 m
över gemensam uteplats.

Förklaring
Tätt räcke 1,1 m

Ekvivalent ljudnivå dagtid i dBA
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Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

5

INN

2019-03-06

Dygnsekvivalenta ljudnivåer resp.
maximala ljudnivåer för medeltimmen vid
gemensamma uteplatser, från vägtrafik år
2030.

Översikts- och orienteringsbild

Högst 50 dBA dygnsekvivalent respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå för medel-
timmen vid en uteplats i anslutning till
bostad.

Dygnsekvivalent respektive
maximal ljudnivå för medel-
timmen kl. 06-22, c:a 1,5 m
över gemensam uteplats.

Förklaring
Tätt räcke 1,1 m

Ekvivalent ljudnivå dagtid i dBA

 > 65
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 45 - 50
 40 - 45
 <= 40

Skala 1:300
0 1,5 3 6 9 12
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75 - 80
70 - 75
65 - 70
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Grön: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utan åtgärder.
Streckad grön: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen utan
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med grön pil.
Rosa: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå med åtgärder.
Streckad rosa: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen med
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med rosa pil.
Blå: Balkong/terrass förses med ett akustiskt tätt räcke (1,1 m).
Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.
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Skuggpåverkan
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder minst ska ha ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 
1991) anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om 
minst fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och 
höstdagjämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i 
närmiljön. Mindre lägenheter om högst 35 kvm behöver dock 
inte ha tillgång till direkt solljus. 

Solstudien ovan visar att samtliga lägenheter i den nya 
bebyggelsen har tillgång till direkt solljus på vår- och 
höstdagjämning. Från någon enstaka timme i lägenheterna 
vid Skolgatan till alla timmar mellan solens upp- och 
nedgång för takvåningarna. 

Den nya bebyggelsen innebär en omfattande skuggning av 
västerfasaden av Hugin 9 och 11. Nedan redovisas en tabell 
över soltimmarna på västerfasaden. Antalet sammanlagda 
soltimmarna mellan kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom 
Hugin 9 & 11 minskar därmed för de nedersta enkelsidiga 
lägenheter från 5.15 till 1.45 timmar och minskar för de 
genomgående lägenheterna på femte våningen från 6.45 till 
4.45 timmar. Förhållanden för bostäder inom den befintliga 
bebyggelsen uppfyller därmed kravet enligt Boverkets 
Byggregler angående tillgång till direkt solljus, dock uppnås 
för några bostäder inte rekommendationer angående fem 
timmar solljus på vår- och höstdagjämning mellan kl 9.00 - 
17.00. Även de enkelsidiga lägenheterna inom planområdet 
har tillgång till direkt solljus under en begränsad period 
under dygnet.

21 mars kl 12.15 21 mars kl 14 21 mars kl 17

21 juni kl 15.3021 juni kl 12.15 21 juni kl 20

Soltimmar på västerfasad på 
Hugin 9 & 11

Start Första skugga Fasad täckt av 
skugga

Soltimmar

Befintlig situation (Hugin 1 obebyggd)

21 mars kl 12.15 kl 17.30 kl 19 5:15-6.45

21 juni kl 12.15 kl 19 kl 21 6:45-8.45

Med ny bebyggelse

21 mars kl 12.15 kl 14 kl 17 1.45-4.45

21 juni kl 12.15 kl 15.30 kl 20 3:15-7.45

Tabell soltimmar västerfasaden Hugin 9 & 11
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Sturegatan 19a, ca 6 meter mellan fasader

Skolgatan 22, ca 6 meter mellan fasader

Lilla Brogatan 37, ca 4 meter mellan fasader

Karlagatan 14, ca 7 meter mellan fasader

Insyn
Planförslaget medger ett avstånd mellan den nya och den 
befintliga bebyggelsen på cirka nio meter (se utdraget 
ut illustrationskartan till vänster). För att kunna göra en 
bedömning av vad dessa avstånd innebär, visas ovan ett 
antal referenser från kvarter med 4 till 7 meter mellan 
byggnaderna, hämtade från centrala Borås. 
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Hugin 1 m.fl.

Detaljplan för Centrum

Borås Stad, Västra Götalands län 2019-03-28

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2019-03-15

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-03-15

Upprättad 2019-03-15

Mätklass II
Grundkarta Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Startbesked för den nya exploatering bör ges endast efter brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits i Hugin 11.
Planavgift debiteras ej vid bygglov

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt

Slänt
Stig
Mur

Staket
Träd
Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

ILLUSTRATIONSKARTA (Illustrationskartan visar exempel på maximalt byggrättsutnyttjande enligt planförslaget. Handlingen är inte bindande.)

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

SBN/
DEL.

SBN

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Plangräns
Användningsgräns

BC

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven högsta
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppar, genomsiktliga
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som
ventilationsanordningar, sticka upp.

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumfunktioner

Störningsskydd

Gemensamhetsanläggning

Bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag till överkant golvbjälklag) ska vara
minst 3,0 meter.

E

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 3 meter.

g1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella
föreskrivna riktvärden gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara mot en ljuddämpad sida.

Burspråk och balkonger får som högst sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata
med en fri höjd på minst 2,5 meter.

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

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Utskjutande balkonger och burspråk får inte förekomma mot
Hugin 9 och 11.

f1

(B1C1) Bostäder, centrumfunktioner, med ett bottenbjälklag
+156 meter ovan kommunens nollplan.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 6 meter samt för
arbetsområde kring teknisk anläggning.

g2

GATA

Allmän plats
Gata

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

Teknisk anläggning

Högsta antal tillåtna våningar (fem). Utöver angivet högsta
våningsantal får vind inredas eller en indragen takvåning
anordnas, om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även
källare får anordas.

Högsta nockhöjd i meter.0,0

BN 2011-1508

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Job van Eldijk

2016-10-25

 Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på angränsande gata.

f2 Fasadmaterial ska stämma överens med fasad på
huvudbyggnaden inom fastigheten.

Teckenförklarning

+167

Förslagen byggnad

Uppskattad nockhöjd utifrån
tillåten byggnadshöjd

Entré till byggnad

Plangräns

+ 0,0

V

9 m
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Befintliga och föreslagna höjder på byggnader

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljö samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. Det finns normer för en 
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid och ozon med flera. Luftföroreningshalten är 
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. MKN för kvävedioxid 
(NO2) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3. MKN för partiklar 
i luften (PM10) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3.

Borås har sedan 1988 kontinuerligt mätt halter av 
kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Sedan 2007 mäts 
även bensen och från 2008 PM10. År 2016 (senaste 
sammanställning) var årsmedelvärde för NO2 24 μg/m3 
inom Kungsgatans gaturum, vilket alltså understiger MKN. 
Årsmedelvärde för partiklar (PM10) var 14 μg/m3, vilket 
också understiger MKN. 

Som referens för planområdet kan även hänvisas 
till            kv Vulkanus, som ligger cirka 600 meter från 
planområdet, och cirka 100 meter från väg 40 och cirka 50 
meter från väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). För kv Vulkanus 
har en utredning av luftföroreningar tagits fram (COWI, 
2018-04-10) där en prognos för luftföroreningar år 2022 har 
gjorts. Utredningen visar att kv Vulkanus klarar MKN för 
både NO2 och MP10 år 2022 för både dygnsmedelvärdet och 
årsmedelvärdet. 

9. Planbestämmelser 
Följande bestämmelser gäller för planområdet: 

Markanvändning allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator.

Utformning allmänna platser
I planen bestäms gatumarkens höjd. Syftet med denna 
reglering är att skydda Stengärdsgatans kulturmiljövärden (se 
avsnitt Historik och kulturmiljöer).

Markanvändning kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bostadsändamål omfattar 
all form av boende av varaktig karaktär, samt även 
bostadskomplement som t.ex. parkeringar för boende och 
besökare, soprum m.m.

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lättillgängliga för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler. 

Där bokstäverna (B1C1) är angivna får bostäder och 
verksamheter endast byggas över +156 meter över stadens 
nollplan, vilket motsvarar tio meter ovan befintlig marknivå. 
Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa att det finns 
utrymme för att nå transformatorstationen med kran, när 
delar av transformator måste bytas ut. 

Bokstaven E står för tekniska anläggningar. Inom detta 
område tillåts anläggningar såsom transformatorstationer, 
men även andra anläggningar. 

Utformning kvartersmark
Byggnader får uppföras i upp till sex våningar där den sjätte 
våningen ska utformas som indragen takvåning. Detta 
regleras genom bestämmelserna högsta byggnadshöjd, 
högsta nockhöjd och högst antal våningar. Bestämmelsen 
om byggnadshöjden anger att, utöver angiven högsta 
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppas, genomsiktliga 
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som 
ventilationsanordningar, sticka upp. 

Byggnadshöjden är avståndet mellan markens medelnivå och 
skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 
45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens 
tak, se figur på sidan 19. Bestämmelsen om högsta nockhöjd 
begränsar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion, 
där delar som sticker upp inte räknas in. Bestämmelsen om 
högst antal våningar (fem) anger att utöver angivet högsta 
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våningsantal får vind inredas eller en indragen våning 
anordnas om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även 
källare får anordnas. 

Planområdet är indelat i två områden där samma 
byggnadshöjd och nockhöjd gäller. Inom planområdet sluttar 
marken drygt två meter mot norr och denna uppdelningen 
ger möjlighet att räkna medelmarknivån inom respektive 
sektion.  

För att säkerställa ett rimligt avstånd mellan fasader 
mot innergården tillåts inte utskjutande balkonger och 
burspråk inom ett stråk på 2,4-2,9 meters bredd utmed 
fastighetsgräns med Hugin 9 och 11. Inom detta stråk är 
vidare byggnadshöjden begränsad till 4,0 meter, vilket 
möjliggör anordnandet av t.ex. ett skärmtak eller någon 
komplementbyggnad vid parkeringsplatsen, men ingen högre 
bebyggelse. 

För att skapa förutsättningar för verksamheter i 
byggnadernas bottenvåningar, finns det en bestämmelse som 
anger att bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag 
till överkant golvbjälklag) ska vara minst 3,0 meter.

För att undvika att Stengärdsgatan skulle överdäckas med 
utstickande byggnadsdelar, får burspråk och balkonger högst 
sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata. 

Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på 
angränsande gata så att tillgängligheten på Stengärdsgatan 
säkerställs. Detta gäller även entréerna till miljörummen 
inom kvarteret. 

Det är viktigt att nyttobyggnader såsom transformator-
stationer passar in i stadsmiljön. Därför anges att 
fasadmaterial inom E-området ska stämma överens med 
fasad på huvudbyggnaden inom fastigheten.

Mark och vegetation
Genom att fördröja dagvatten (regn- och smältvatten) blir 
belastningen på ledningsnäten och åarna mindre vid stora 
regn och vid snösmältning. Därför kräver planen att det ska 
finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmarken.

Störningsskydd
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande 
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som 
inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden gäller att 
varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida. 

Administrativa bestämmelser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
den del av Stengärdsgatan som ligger inom planområdet, 
och som är allmän plats inom planen. Det innebär att det 
är kommunen som fortsätter äga gatan och ansvara för dess 
skötsel. Eftersom detta är utgångspunkt för alla detaljplaner, 
anges det inte på plankartan. 

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

För området närmast Hugin 9 och 11 gäller en bestämmelse 
som anger att marken ska vara tillgänglig för en 
gemensamhetsanläggning (g1) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst tre meter. Denna gemensamhetsanläggning 
säkerställer att de som använder parkeringsgaraget inom 
Hugin 11 kan fortsätta att köra över Hugin 1 för att nå 
garaget. I gemensamhetsanläggningen beskrivs hur ansvaret 
för drift och skötsel för denna gemensamma in-/och utfart 
ska fördelas. 

Även för en liten del av området för transformatorstationen  
E(B1C1) anges att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning (g2) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst sex meter och för arbetsområde kring teknisk 
anläggning. Denna bestämmelse är till för att möjliggöra att 
området kan användas både för utfart från parkeringen och 
som arbetsutrymme som krävs kring transformatorstationen. 

Principer för att beräkna byggnadshöjd.
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Slutligen innehåller plankartan information om att det 
inte krävs någon planavgift för bygglovsprövning inom 
planområdet, eftersom kostnaderna för planarbetet betalas av 
exploatören genom ett plankostnadsavtal. 

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

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

Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och 
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett 
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP2018, anger 
samhällsbyggnadsmål och planeringsprinciper för hållbar 
utveckling. Planen är förenlig med ÖP:ns målområdet ”en 
tät, sammanhållen och blandad bebyggelse” samt med ÖP:ns 
planeringsprinciper för bostadsbyggande och boendemiljöer, 
då bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till 
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men 
även miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt.”

Bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanen möjliggör de strategiska målen 
avseende planering för hållbart boende i Borås Stads 
bostadsförsörjnings-program.  

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

 » Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med 
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och 
storlekar.

 » Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla 
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda 
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad.

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och 
framtida drift och underhåll. 

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark.

Borås Elnät AB ansvarar för att ansöka om ledningsrätt för 
att säkerställa rättigheten att bevara transformatorstationen 
inom den yta som avsätts för teknisk anläggning.

Avtal
Utmed Stengärdsgatan finns en trädallé bestående av nio 
glaslindar. För att exploatören ska kunna utnyttja den 
byggrätt som detaljplanen medger krävs att trädallén tas bort. 
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Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska reglera hur 
förlusten av träden ska kompenseras.

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

Borås Elnät AB och ägaren av fastigheten Hugin 1 behöver 
träffa avtal om flytt av befintlig transformatorstation.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Hugin 1 som ägs av 
Projekthus 10 i Borås AB samt del av fastigheten Innerstaden 
1:3 som ägs av kommunen. 

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser och en 
transformatorstation. Ytan används dessutom som tillfart till 
fastigheten Hugin 11. 

Parkeringsplatserna kommer inte kunna finnas kvar då 
detaljplanen ska genomföras. Eventuella nyttjanderättsavtal 
behöver sägas upp. 

Transformatorstationen ska flyttas till den yta som avsätts 
för teknisk anläggning (E) i detaljplanen. Rättigheten att 
använda ytan för transformatorstationen bör säkerställas med 
ledningsrätt.

Hugin 1 används som in-/utfart till garage och lokaler 
inom fastigheten Hugin 11. Denna funktion behöver 
även finnas kvar efter att detaljplanen genomförts. 
Gemensamhetsanläggning bör bildas för in- och utfart på de 
ytor som avsätts för gemensamhetsanläggningar (g1 och g2). 
I övrigt fordras ingen fastighetsbildning för att genomföra 
exploateringen. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en 
exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna 
ska finansieras av kommunen.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar samt kostnader för åtgärder som krävs för 
att genomföra byggnationen inom kvartersmark.

Exploatören ska ersätta kommunen för de träd som behöver 
avverkas utmed Stengärdsgatan till följd av exploateringen.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell 
gemensamhetsanläggning kommer att tilldelas ett andelstal 
i gemensamhetsanläggningen. De fastigheter som tilldelas 
andelstal i gemensamhetsanläggningen delar på kostnaderna 
för drift och underhåll av anläggningen.

Exploatören bekostar flytt av transformatorstationen. Borås 
Elnät AB bekostar lantmäteriförrättning för bildande av 
ledningsrätt för transformatorstationen, om inte annat 
överenskommes i avtal med exploatören.

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 17 oktober 1963 upphävs för 
fastigheten Hugin 1, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2019-03-07). 

 » Geoteknisk utredning (Tellstedt i Göteborg AB, 
2014-11-14).

 » Översiktlig miljöteknisk undersökning (Structor Miljö 
Göteborg AB, 2014-11-13), 
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 » Kompletterande undersökning avseende klorerade 
lösningsmedel, Hugin 1 (Structor Miljö Väst AB, 
2017-02-27)

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

Plankonsult har varit Ramboll Sverige AB genom uppdrags-
ledare Job van Eldijk och handläggare Marcus Olofsson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Leila Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 2010:900 avseende planförslag upprättat 
den 21 oktober 2016 år har ägt rum under tiden 14 november 
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

Tolv remissinstanser och sju sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

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

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär ett antal ändringar jämfört 
med samrådshandlingen. Dessa är de viktigaste: 

 » Planområdet har utvidgats med en del av Stengärdsga-
tan, där bestämmelser angående markhöjd har införts.

 » En justering av egenskapsbestämmelsen g1 har gjorts. 

 » Egenskapsbestämmelse g2 har lagts till. 

 » Bestämmelse angående högsta antal våningar har lagts 
till.

 » Bestämmelse om entréernas höjdsättning har lagts till. 

 » Bestämmelse om fasadmaterial inom E-området har 
lagts till. 

 » Redovisning av ett justerat exploateringsförslag har 
lagts till i planbeskrivning och illustrationskarta. 

 » Tillägg har gjorts under avsnittet förorenad mark.

 » Ändringar har skett inom markanvändningsområde för 
tekniska anläggningar.

 » Avsnittet om luftkvalitet har kompletterats. 

 » En solstudie och referensbilder har lagts till. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 2012 §125 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.

Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande 
enligt PBL 2010:900 3, SFS 2011:335. 

Planförslaget skickade på samråd (delegationsbeslut Pl 2016-
16) mellan 14 november och 18 december 2016.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.
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S14 Två boende vid Kungsgatan 32 31

S15 Fyra boende vid Kungsgatan 32 32
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar
Noteras

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att syftet med detaljplanen att förtäta 
centralt i Borås Stad inom kvarteret Hugin med fler bostäder 
är motiverat och lämplig. Området har god tillgång till 
kollektivtrafik. Kommunen behöver dock först visa hur 
frågor som rör hälsa kan lösas på ett bra sätt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer för luft 
En luftutredning behöver tas fram som visar på vilka halter 
av luftföroreningar som förekommer i området. Om MKN-
värden för kväveoxider eller partiklar överskrids är området 
inte lämpligt för bostäder.

Buller 
Eftersom planen påbörjade 2012 så ska Boverkets Allmänna 
råd tillämpas vilket också anges i planbeskrivningen. Enligt 
Boverkets Allmänna råd ska en ljuddämpad sida definieras 
som högst 50 dBA ekvivalent nivå och inte 55 dBA som 
kommunen utgår ifrån i bullerutredningen.  Utredningen 
behöver därför visa hur man kan klara ljuddämpad sida på 
högst 50 dBA ekvivalentnivå, samt 70 dBA maxnivå på hela 
uteplatsen. Även planbestämmelsen behöver korrigeras så att 
den överensstämmer med reglerna i Boverkets Allmänna råd 
2008:1.

Definitionen av en ljuddämpad sida är inte enbart vissa 
”tystare” punkter innanför en inglasad balkong. För att 
det ska anses vara en sida ska hela fasaden för de aktuella 
bostadsrummen klara ljudnivåerna. 

Den utformning av husen som bullerutredningen bygger på 
visar inte att det är möjligt att klara nivåerna för ljuddämpad 
sida enligt Boverkets Allmänna råd och inte heller maxni-
våerna för uteplatsen för samtliga lägenheter. En annan 
utformning behöver övervägas så att kraven kan klaras. 
Utredningen bör visa på hur en sådan utformning skulle 
kunna se ut så att Länsstyrelsen kan avgöra om det kommer 
att vara möjligt att klara bestämmelserna.

Förorenad mark 
Den markmiljötekniska utredning som genomförts 2014 
visar på att man hittat spår av klorerade lösningsmedel i 
två provpunkter på grannfastigheten Heimdal, väster om 
planområdet. Dock har inga detekterbara halter hittats på 
fastigheten som nu planläggs, trots att en kemtvätt funnits i 
fastigheten öster om planområdet. 

Trots den genomförda utredningen anser Länsstyrelsen att 
det råder osäkerhet kring hur spridningen av föroreningar 
gått till som gör att det hittas spår av klorerade lösningsmedel 
i två provpunkter; grundvatten och trädkärna. Det behövs 
en utförligare undersökning som klargör hur det kan kom 
sig att föroreningar hittats i dessa provpunkter men inte i 
provpunkterna i det aktuella planområdet. Kan spridningen 
ha skett via ledningsgravar, avloppsrör eller liknande eller 
har man i undersökningen från 2014 trots allt missat en 
spridningsplym som ligger under Hugin 1?

Utifrån ovanstående behövs en bättre bedömning av riskerna 
för att föroreningar från kemtvätten finns på Hugin 1 med 
tanke på att två prover på grannfastigheten indikerar en 
spridning från kemtvätten i riktning under Hugin 1.

Beroende på resultaten av vidare undersökningar och 
bedömningar behöver kommunen sedan ta ställning till 
om det i planen behöver regleras med bestämmelser hur ev. 
föroreningar ska hanteras för att skydda människors hälsa.

Råd enligt PBL och MB  
Trafik 
Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket 
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort. Se 
Trafikverkets yttrande, daterat 2016-11-22.

Skuggpåverkan 
Kommunen anger att intilliggande bostäder kommer att få 
en ökad skuggning. Boverkets Bygg Regler (BBR) anger ett 
bör krav på minst 5 timmars solljus per dag för bostäder 
mellan 9.00 -17.00 vid vår-och höstdagjämning i bostaden 
och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Länsstyrelsen anser 
att Boverkets byggregler bör eftersträvas vid nybyggnation. 
Det framgår ej om 5 timmars solljus per dag uppnås.

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

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.
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Kommentar
Miljökvalitetsnormer för luft    
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning 
av mätningar av luftföroreningar vid Kungsgatan samt 
en sammanfattning av slutsatser från en utredning av 
luftföroreningar inom kv Vulkanus, som också ligger intill 
väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). Mätningen och utredningen 
visar att luftföroreningar inte överskrider MKN för varken 
kvävedioxid eller partiklar. 

Buller        
Illustrationskartan visar ett reviderat exploateringsförslag för 
planområdet. Bullerutredningen för planen har reviderats 
med detta förslag som utgångpunkt och visar att bullerrikt-
linjer enligt Boverket 2008:1 uppfylls; vid de flesta lägenhe-
terna uppnås 55 dB(A) och de lägenheterna där bullernivån 
överskrider 55 dB(A) har en ljuddämpade sida med som högst 
50 dB(A) genom att balkongerna där är delvis inglasade. 
Bestämmelsen om buller på plankartan har justerats. 

Förorenad mark       
I intilliggande bebyggelse på fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel kan därför 
inte ha skett till marken genom golvet. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. En komplet-
terande undersökning avseende klorerande lösningsmedel 
på fastigheten Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatser av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att 
det inte några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Skuggpåverkan       
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder ska ha minst ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 1991) 
anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om minst 
fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och höstdag-
jämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i närmiljön.  

En solstudie har tagits fram av den nuvarande situationen 
och av förhållanden när planområdet bebyggs. Den nya 
bebyggelsen innebär att de sammanlagda soltimmarna mellan 

kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom Hugin 9 & 11 minskar 
därmed för de nedersta enkelsidiga lägenheter från 5.15 till 
1.45 timmar och minskar för de genomgående lägenheterna 
på femte våningen från 6.45 till 4.45 timmar. Förhållandena 
för bostäder inom den befintliga bebyggelsen uppfyller 
därmed kravet enligt Boverkets Byggregler angående tillgång 
till direkt solljus, dock uppnås för några bostäder inte rekom-
mendationer angående fem timmar solljus. 

Kommunen bedömer dock att de nya och befintliga enkelsi-
diga lägenheterna får tillräcklig med dagsljus som kommer 
från reflektioner från omgivningen. Vidare finns det god 
tillgång till vistelseytor i närområdet med direkt solljus. 

S3 Trafikverket 
Trafikverket ställer sig positiva till att Borås Stad planerar 
för bostäder i en central och bebyggd miljö med närhet 
till bland annat service, arbetsplatser och kollektivtrafik. I 
detaljplanen har kommunen dessutom valt att anpassa antalet 
bilparkeringar med hänsyn till läge och funktion. Detta anser 
Trafikverket är en viktig aspekt i arbetet med förtätning  
av staden.  

Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket  
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort.  

Trafikverket noterar att kommunen har beaktat bullerfrågan 
och att detaljplanen styr att bebyggelsen kommer klara kraven 
i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 

Kommentar
Noteras.

S4 Tekniska nämnden
För byggnationen krävs enligt gällande parkeringsnorm att 
40 st parkeringsplatser anlägges inom fastigheten. För att 
såsom förslås göra avsteg från gällande norm med 50 % (20 st 
p-platser) krävs ett säkerställande av förslaget till inrättande 
av bilpool över tid för att avsteget ska vara hållbart. 

Planområdet innehåller idag en allmän parkeringsplats med 
37 platser. Området är besöksintensivt med närliggande 
verksamheter som vårdcentral och systembolag. Som ersätt-
ning till dessa hänvisas till parkeringsplatser vid kulturskolan 
och Carolikyrkan, platser som enligt Tekniska nämndens 
bedömning redan idag har full beläggning.  
I detaljplaneförslaget konstateras: ”I och med att befintliga 
parkeringsplatser försvinner kommer trycket på andra 
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parkeringsplatser i närområdet att öka och besökare till 
intilliggande verksamheter behöver parkera på annan plats 
i centrum”. Frågan är hur dessa möjligheter ser ut idag och 
framledes med hänsyn till fortsatt förtätning i centrum.  

För att centrum ska utvecklas och vara attraktivt kräver 
Tekniska nämnden att staden tar ett helhetsgrepp i 
parkeringsfrågan och en plan för hur framtida förtätning 
av bostäder i centrum påverkar behovet av utbyggnad av 
parkeringsanläggningar som med fördel kan uppföras i 
anslutning till cityringen. 

Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat 
förslag till detaljplan. 

Kommentar
Synpunkt angående parkeringsfrågan vidarebefordras till 
kommunens avdelning för strategisk samhällsplanering. .

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget 
under förutsättning att man tar hänsyn till Miljöförvaltning-
ens synpunkter i det kommande planarbetet. 

Miljöförvaltningen tycker det är positivt att förtäta stads-
kärnan med bostäder som har nära till kollektivtrafik och 
övrig service vilket motiverar avsteget från förslaget till den 
kommande parkeringsnormen. Miljöförvaltningen noterar att 
resonemang om barnens behov av förskola och nära lekytor 
saknas i planbeskrivningen. 

Prover har tagits på marken på grund av misstänkt förore-
ning av f.d. kemtvätt i angränsande fastighet. Inga klorerade 
lösningsmedel har hittats. 

Miljöförvaltningen anser att i nuvarande planförslag kan 
både skuggpåverkan, buller- och luftkvalitetsproblemen vara 
negativa för människors hälsa. Risken för negativa hälso-
aspekter minskar betydligt om byggnaderna kan placeras så 
att de bildar ett slutet kvarter eller som ett U ihop med det 
befintliga huset mot Kungsgatan. 

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
avstånd till förskola och lekplats. 

Angående solljus och buller se kommentaren på Länsstyrel-
sens yttrande. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Ändra till följande:

Dagvatten 

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

Kommentar
Planbeskrivningen och plankarta har justerats i samråd med 
Borås Energi och Miljö. 

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Borås Elnäts befintliga transformatorstation måste vara 
åtkomlig med kranbil/mobilkran då taket på transformator-
stationen kan behöva lyftas av. Vi kan inte acceptera att man 
bygger ut ovanför transformatorstationen, det behöver vara 
fritt uppåt.

Borås Elnät vill att man planlägger E-område inom hela 
BCE-området samt hela vägen ut mot Södra Kyrkogatan 
för att säkerställa transformatorstationen och elledningar i 
marken.

Borås Elnät anser att man måste titta närmare på detta med 
transformatorstationen så att man uppfyller ställda krav 
såsom åtkomst och utrymning. 

Elledningar till och från Transformatorstation kan komma 
att behöva flyttas pga. husbyggnationen, flytten av dessa 
bekostas av exploatören. 

Transformatorstationen har stor betydelse för befintliga och 
tillkommande byggnader då den försörjer närområdet med 
el.

Stadsnät 
Ingen erinran.

Kommentar
Plankartan har kompletterats med en markanvändningsbe-
stämmelse (B1C1) vilken anger att bostäder och verksamheter 
endast får byggas med ett bottenbjälklag + 156 meter över 
stadens nollplan, vilket motsvarar sex meter ovan befintlig 
marknivå. Området för tekniska anläggningar har i övrigt 
justerats i enlighet med Borås Elnät synpunkter. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.
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S9 Sociala omsorgsnämnden
Nämnden har inget att erinra mot förslaget men har en 
önskan om att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av nämn-
dens synpunkter för målgruppen funktionsnedsatta. Inom 
nämndens ansvarsområde är bl.a. fokus på att funktions-
nedsatta invånare ska kunna inkluderas i samhället på lika 
villkor. Nämnden menar att ett sätt att nå måluppfyllelsen 
är att det tydliggörs i planbeskrivningen om tillgänglighet 
för funktionsnedsatta samt att det även är under avsnittet 
”Sociala perspektiv” inryms en beskrivning om funktions-
hinderperspektiv. Centrala boenden i form av servicebostäder 
ger målgruppen möjligheter att vara en del av dem som 
förverkligar Visionens målområde ”Livskraftig stadskärna” 
och utbudet av centralt belägna boendeformer bör även 
omfatta personer med funktionsnedsättning.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information 
gällande tillgänglighet för funktionsnedsatta invånare kopplat 
till planområdet. 

Under ”Sociala perspektiv” har text kompletterats med en 
beskrivning av funktionshinderperspektivet.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1, 
Borås Stad. 

Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och planområdet 
har tidigare varit bebyggt med mindre trä- och stenhus. 
Söder om planområdet finns några äldre lägre hus bevarade, 
medan området norr om har bebyggts med högre yngre 
byggnader. Den lägre äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan, medan högre yngre bebyggelse har innergårdar, 
entrépartier och parkeringar placerade mot gatan, vilket ger 
ett luftigt stadsrum trots en högre byggnadshöjd. Förslaget 
medger placering direkt mot gatan och en byggnadshöjd 
på sex våningar. Skalan är alltså anpassad till de högsta 
intilliggande husen, medan placeringen följer mönstret för 
de lägre husen. Då Stengärdsgatan är smal kommer den 
nya byggnadsvolymen och höjden att uppfattas som massiv. 
Byggnadshöjden bör därför minskas så att den nya bebyg-
gelsen bättre sluter an till gaturummet och stjäl minde solljus. 
Gaturummet kan annars komma att uppfattas som en mörk 
korridor. 

Kvarteret Hugin är en del av den äldre rutnätsstaden planerad 
efter stadsbranden 1827, vilken uppmärksammas i Kultur-
miljöprogrammet. Planförslaget följer rutnätsstadens struktur 
sedd från ovan, men den föreslagna byggnadshöjden vid den 
smala gatan avviker i stadsrummet. Generellt för rutnäts-
staden så trappas byggnadernas höjd ned närmare de centrala 
delarna. Även detta talar för att den tillåtna byggnadshöjden 

bör minskas för Hugin 1. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. Planområdet 
hör till Borås äldsta delar och är en del av innerstadsområdet 
som Riksantikvarieämbetet uppmärksammat i Fornminnesre-
gistret då det innehåller kulturlager från 1600-talsstaden.

Kommentar
Planförslagets genomförande kommer att innebära stora 
förändringar i skala i jämförelse med den tidigare, sedan 
länge rivna bebyggelsen. Samtidigt kommer nya byggnader 
att till stora delar återskapa ett förlorat gaturum i rutnäts-
staden. Borås har sedan 1930-talet sett en kontinuerlig 
förskjutning av skalan på bebyggelsen i rutnätsstaden och 
under det senaste årtiondet har den processen fortsatt och 
dessutom accelererat. Det aktuella förslaget för Hugin speglar 
denna utveckling och är inte unik i denna del av Borås. I 
närliggande kvarter som Hermod, Magne och Trud finns 
exempel på bebyggelse där höjden på husen inte ”trappar ner” 
mot väster utan istället möter kringliggande byggnader med 
samma, eller en högre byggnadshöjd.  

Utifrån dessa överväganden gör samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bedömningen att planförslaget innebär en acceptabel 
påverkan på stadskärnans kulturmiljövärden.   

Synpunkten angående arkeologisk undersökning läggs till i 
planbeskrivningen.

S11 Räddningstjänsten 
Den tänkta utformningen har lämnat plats för biltrafik 
till befintligt garage genom att lämna utrymme under 
utstickande balkonger. Det finns dock ingen möjlighet för 
räddningstjänsten att komma in med höjdfordon för att ta ner 
människor från de befintliga bostäderna, vilket är krav enligt 
gällande (och gamla) byggregler, samt lagen om skydd mot 
olyckor. Lägenheterna har gått att nå via parkeringsplatsen 
hittills.

Den föreslagna utformningen innebär även att räddnings-
tjänsten bara kan komma åt planerade bostadshus från en 
sida, Stengärdsgatan, vilket medför krav på genomgående 
lägenheter eller intern åtkomst till två utrymningsvägar 
(trapphus). Grundkravet är att samtliga lägenheter med föns-
terhöjd över 11 meter måste kunna nås av räddningstjänstens 
höjdfordon om inte det finns två tillgängliga utrymningsvä-
gar i byggnaden, vilket är mycket ovanligt i flerbostadshus.

Räddningstjänsten flaggade för denna problematik vid 
plangruppsmötet 2014-08-29, samt har varit i kontakt med 
aktuella planhandläggare i frågan under februari 2017.
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 » Räddningstjänstens åtkomst till befintliga bostäder för 
livräddning med höjdfordon måste lösas.

 » Utrymningsfrågan för planerade bostadshus bör lyftas 
och värderas för att inte tvinga fram krav på interna 
åtgärder som är dyra och/eller tar mycket boyta i 
anspråk.

Kommentar
Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägen-
heter. Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens anta-
gande ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan 
planens antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av 
Hugin 1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

S12 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 
ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska 
frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Marken utgörs huvud-
sakligen av hårdgjorda ytor som underlagras av fyllning 
och friktionsjord. Utförd geoteknisk utredning syftar till att 
utreda grundläggningstekniska förutsättningar och lösningar. 
SGI har från geoteknisk säkerhetssynvinkel inget att erinra 
mot planförslaget eftersom det saknas naturliga förutsätt-
ningar för ras, skred, erosion och bergras/blocknedfall inom 
eller i anslutning till planområdet.

Kommentar
Noteras.

2. Yttranden från sakägare
S13 Hugin 11
Ägaren till fastigheten Hugin 11 upplyser om att det finns 
lägenheter i fastigheten som inte är genomgående. 

Kommentar
Se kommentar på räddningstjänstens yttrande. 

S14 Två boende vid Kungsgatan 32
Undertecknad som blir mer förbryllad ju mer man läser 
i detaljplanen över Hugin, jag trodde i min enfald att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerade en nybyggnad som 
tar hänsyn till stadens invånare, både i befintliga byggnader 
och nyproduktion, och att det var en anvisning till Järn-

grinden; vad ni planerat skulle dom följa, vidare protesterar 
jag med det bestämdaste följande angående nyproducerad 
fastighet på parkeringsplats Hugin. 

Byggnaden pressas ner på en yta som är alldeles för liten 
i förhållande till fastighetens storlek, ner i skuggan med 
balkonger och burspråk som inte får förekomma skyddat mot 
solens strålar, men det har arkitekten kompenserat med stora 
höga fönster så det är möjligt att få se himlen och få in en 
gnutta mer ljus i lägenheten i skuggan av Hugin 9 & 11 och 
allt som man ser från respektive balkonger och fönster är en 
fasad 6-7 meter ifrån varandra, och all form av  integriteten 
kommer att försvinna med panoramafönster så tätt inpå.

Parkeringssituationen har Järngrinden löst genom att 
åsidosätta och inte följa gällande parkeringsnorm, och 
dessutom konfiskera förhyrda parkeringar och placera dom 
till Järngrindens boende trodde jag var en omöjlig handling 
i Sverige. Det normala är att varje byggherre ansvarar för 
sina egna parkeringsplatser, får dom inte plats på marken får 
dom ordna parkering under husen, det sker i många länder 
i Europa enligt lag, och är det omöjligt, är det Järngrindens 
boende som skall parkera på Kulturskolan, har Järngrinden 
inte utrymme som krävs, är det fel plats som förtätningen 
sker på eller så får dom minska storleken på byggnaden 
så den får den plats som krävs. En sådan här idé kan bara 
frambringas för att tillfredsställa byggherrar och stadens 
politiker. Nybyggnadens storlek har ni föreslagit för att den 
skall vara lönsam, men med arkitektens hjälp är den högre 
och mer lönsam än vad planen säger. Hyresgäster som skall 
köpa lägenheter med stora fönster och balkonger som ligger 
helt i skuggan av Hugin, det blir ingen sol och parkering kan 
inte erbjudas, med utsikt mot en husfasad, bidrar inte till ett 
attraktivt boende och investering.

Balkonger åt väster borde vara ett bättre alternativ där dom 
får sticka ut högst 1,5 m mot gata den enda gata som finns 
är Sandgärdsgatan, som ni skriver i DP. Lite blomster på 
balkongen och sol till dom boende skulle förbättra trivsel 
och tillvaron betydligt.

Trafiksituationen på Stengärdsgatan som kommer att öka 
med nödvändiga transporter, färdtjänst, ambulans eller sjuk-
transporter mm. som stannar upp annan trafik, eller är syftet 
att använda trottoarerna som passage eller nyttja Närhälsans 
parkering för framkomlighet? Framkomligheten på Skolgatan 
kommer att begränsas betydligt och öka när den olagliga 
trafiken genom Hugins parkering försvinner eftersom Södra 
Kyrkogårdsgatan är enkelriktad åt öster, leds trafiken ner på 
Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan och upp på Skolgatan 
i väntan på utfart på Kungsleden, och vid Skolgatan 17 kan 
inte trafik mötas, parkeringsrutorna där är ett problem. 
Eller skall möjligheter till parkering minska ytterligare? Det 
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kommer att bli mycket avgaser och olägenheter för Skolgatan 
17 - 19, Närhälsan och Hugin 9.

Kommentar
Angående solljus se kommentaren på Länsstyrelsens yttrande. 

Planförslaget tillåter olika utformningar av balkonger inom 
planområdet och i nuvarande exploateringsförslag har ett 
antal lägenheter balkong mot väster. 

Kommunens stadsutvecklings- och parkeringspolicyn 
rekommenderar förtätning med bostäder och parkeringsköp 
inom centrum.

Nuvarande parkeringsplats inom planområdet ligger på 
en privat fastighet och fastighetsägaren följer kommunens 
rekommendationer för lämplig markanvändning inom 
centrum. 

Det bedöms att antalet trafikrörelser från och till planområ-
det kommer att minska när den nuvarande parkeringsplatsen 
försvinner. Vidare bedöms att det kringliggande gatunätet 
har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera de förändring-
arna som planens genomförande kan innebära. 

S15 Fyra boende vid Kungsgatan 32
I inledningen på Planbeskrivningen anges en föreslagen 
bebyggelse i sex våningar. Med tanke på närheten till befint-
lig bebyggelse anser vi att detta bör minskas.

Angående parkering föreslås i Dp, redan innan den nya 
parkeringsnormen är godkänd, att på fastighetsägarens 
förslag, göra avsteg från parkeringsnormen.

Bebyggelse 
I Dp framgår det att bebyggelsen regleras med en högsta 
byggnadshöjd och utöver denna får vind inredas. På plan-
kartan anges markhöjd från +145,5 till +147,5 med högsta 
byggnadshöjd 17,5 m. Detta ger en höjd på + 163 till + 165. 
På illustrationskartan anges uppskattad höjd från + 165 till 
+ 166,5. Något utrymme för inredd vind finns inte med de 
höjder som angetts. Sektionsbilden på sidan 5 är helt missvis-
ande då det enligt illustrationskartan i ena änden skiljer två 
meter och i andra änden ca en halv meter. Sektionsbilden 
visar en skillnad på ca fyra meter.

Vi föreslår att infart till och utfart från parkeringsområde 
mellan byggnaderna bör förses med motordrivna grindar och 
att själva parkeringsområdet avgränsas med vägg eller galler. 
Utrymmet mellan bilar och buskar används ofta idag till att 
förrätta naturbehov och om föreslagen bebyggelse uppförs så 
att parkeringen kan nås av utomstående, kommer utrymmet 
att bli ännu mera exponerat och den sanitära olägenheten att 

öka.

I Dp står också att balkonger och burspråk inte får förekom-
ma. På sidan 6 står det att balkonger och burspråk får sticka 
ut högst 1,5 meter. Detta är motsägelsefullt. Om balkonger 
och burspråk inte får finnas, kan de ju omöjligt få lov att 
sticka ut 1,5 meter. Olägenheten med balkonger, indragna 
eller utstickande, är att boende upplever sig iakttagna och den 
privata sfären krymper, om intilliggande fastighet kommer 
alltför nära. 

Fönstren på den föreslagna fastighetens östra sida är 
högre än normalt standardmått, vilket skapar en känsla av 
skyltfönster eller utställningsrum. Sådana fönster är mer en 
fråga för exploatören att ge huset en viss karaktär än att det 
ska uppfylla praktiska funktioner. Detta i sin tur innebär en 
höggradig exponering av de boende och vi föreslår därför att 
detta regleras så att exponeringen med full insyn elimineras.

Gator och trafik 
I Dp står att området bar förutsättningar att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Stengärds-
gatan med en bredd på 3,4 meter kan knappast anses ha god 
tillgänglighet från gata och parkering. Boende som inte har 
förmånen att få en parkeringsplats under fastigheten kommer 
att i vissa situationer behöva stanna på Stengärdsgatan för av- 
och pålastning utanför entrédörr. Färdtjänstbilar, taxibilar, 
osv med ärende till de berörda fastigheterna kommer också 
att behöva stanna för av- och pålastning på Stengärdsgatan. 
Därmed kommer den enkelriktade gatan med sina 3,4 meter 
att spärras för annan trafik. Detta förhållande kan väl knap-
past vara något som berörda politiker uppmuntrar till.

Planområdet med nuvarande betalparkering och privat uthyrd 
parkering om totalt 50 platser kommer att försvinna. I Dp 
har man rationaliserat bort de 13 privathyrda parkerings-
platserna. Enligt exploatörens förslag skapas plats för ca 20 
parkeringsplatser, vilka kommer att erbjudas boende i den nya 
planerade fastigheten. Boende i Hugin 9 och närboende som 
nu hyr parkeringsplatser kommer därmed att bli uppsagda 
från sina parkeringsplatser. Man avvisar alltså boende som 
idag förhyr parkeringsplatser inom planområdet, för att istäl-
let erbjuda boende i nyplanerad fastighet ett begränsat antal 
parkeringsplatser. Det framgår också i Dp att hänvisning 
görs till närmaste allmänna parkering vid Kulturskolan, 134 
platser, som idag kan utnyttjas. Enligt uppgift finns det en idé 
om att även denna mark kommer att bebyggas i framtiden. 
Det finns bara ett sätt att se på detta faktum, och det är att 
stadsplanerarna skjuter problemet med parkeringsplatser på 
framtiden, för att i nuläget tillgodose exploatörens angelägen-
het att få uppföra en fastighet på den aktuella tomten.

Enligt nuvarande gällande parkeringsnorm för Borås Stad 
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behövs 40 platser på det aktuella området. Enligt den 
föreslagna, ännu ej antagna, parkeringsnormen behövs 
35 platser för planerad bebyggelse. För att kringgå parke-
ringsnormen har exploatören föreslagit genomförandet av 
mobility managementåtgärder, till exempel genom att skapa 
en bilpool för de boende och utökade cykelparkeringar. På 
så sätt skulle antalet parkeringsplatser reduceras med 15 % 
och istället omfatta 30 platser. Enligt exploateringsförslaget 
kommer endast 21 parkeringsplatser att finnas. 

Med hänvisning till Borås Vision 2025 och Borås Stads 
Miljömål, framgår inte i dessa dokument att Borås Stad 
frånhänder sig ansvaret för genomförande av olika mobility 
managementåtgärder och istället lämnar över genomföran-
deansvaret till en exploatör. Exploatören kommer knappast 
att ha något framtida ansvar för genomförande av dylika 
åtgärder, i synnerhet inte som fastigheten kommer att 
uppdelas i bostadsrätter och ingå i en bostadsrättsförening, 
där exploatören inte har några intressen. 

Planförslagen kan endast ses som att gripa ett halmstrå och 
ett sätt att kringgå Borås Stads parkeringsnorm, för det 
primära intresset att uppföra en fastighet. Om Borås Stad 
vill agera för hållbara transporter och hållbart resande i 
samverkan med andra aktörer, måste en handlingsplan tas 
fram innan beslut tas om borttagning av parkeringsplatser.

Mark 
Enligt Dp kommer befintliga träd och buskar inom fastig-
heten att försvinna. Dp har på första sidan en nulägesbild 
med grönska. Det framgår inte på bilden att den bara har ett 
intresse, att förvilla och försköna. Träd och buskar har enligt 
all forskning en luftrenande effekt i stadsmiljö och vi föreslår 
att dessa sparas så långt möjligt. Det offentliga rummet 
finns ju även intill bostäderna och utmed gatorna, inte bara i 
parker som ligger 700-1000 meter bort från bostäderna. Om 
Borås Stad vill främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö, 
kan inte all grönska runt fastigheterna tas bort. 

Kommentar
Planen innebär en stor påverkan på den befintliga bebyg-
gelsen inom Hugin 9 & 11, när det gäller solförhållanden, 
utsikt och insyn. Kommunen bedömer dock att intresset 
av att tillgodose behovet av förtätning av stadskärnan med 
bostäder som har nära till arbetstillfällen, kollektivtrafik och 
övrig service väger upp mot dessa nackdelar. 

Exploateringsförslaget följer kommunens parkeringsregler. 
Det föreslagna avtal mellan exploatören och Borås Parkering 
AB kan bidra till att nya parkeringsplatser kan byggas och att 
parkeringsytor i centrum kan effektiviseras. 

Exploateringsförslaget har justerat och redovisningen utgår 

från korrekta uppgifter när det gäller höjden på den befintliga 
bebyggelsen. 

Synpunkten angående motordrivna grindar och avgränsning 
mellan fastigheterna vidarebefordras till exploatören.  

Plankartan innehåller en generell bestämmelse som 
begränsar balkonger och burspråk till att endast få sticka ut 
1,5 meter utanför fasad mot gata. Mot Hugin 9 och 11 gäller 
en specifik bestämmelse (f1) som reglerar att balkonger och 
burspråk inte får förekomma alls. 

Fönsterstorlek regleras inte i planen. Det justerade exploate-
ringsförslaget har dock mindre fönster in mot gården. 

Avstånd mellan den befintliga och den föreslagna fasaden 
varierar mellan 7,3 - 8,9 meter inom berörd del av Stengärds-
gatan. Det bedöms att detta mått räcker för en bil att passera 
en annan bil som är parkerad vid vägkant alternativt på 
trottoaren. 

De träd som tas bort i samband med planens kommer att 
ersättas av träd som planeras på andra platser inom centrala 
Borås. Detta säkerställs genom ett exploateringsavtal mellan 
kommun och exploatör. Kommunen arbetar med ett strate-
giskt helhetsperspektiv för gröna stråk och närparker som 
gynnar alla boende.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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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 kommu-
nen 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  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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. 

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 fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

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.
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Planprocessen.

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 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, 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 detalj-
planen. 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 och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  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 överkla-
gande inte går igenom.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN34

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis 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



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00079 1.1.3.0 
 

  

 

Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 

nämndens medborgardialoger under 2019 erhåller arvode i enlighet med  

Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 

kommunens förtroendevalda.  

Fördelning av ledamöter och ersättare vid medborgardialogerna enligt nedan.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Förskolenämnden ska genomföra fyra 

medborgardialoger under 2019. Förskolenämnden beslutar att fördelningen av 

ledamöter/ersättare vid kommande medborgardialoger innebär att presidiet 

tillsammans med max 6 ledamöter/ersättare från de fyra partigrupperna 

deltar. Från mitt-S-samverkan kan två ledamöter eller ersättare delta. Från 

Moderaterna och Kristdemokraterna kan två ledamöter eller ersättare delta. 

Från Sverigedemokraterna kan en ledamot eller ersättare delta och från 

Vänsterpartiet kan en ledamot eller ersättare delta.           

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser och ersättningar till kommunens förtroendevalda.                                

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00081 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 

m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl., Borås 

Stad och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss 

centrumverksamhet i närhet till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket 

längs med Trandaredsgatan. Genom detaljplanen möjliggör man för 

uppförande av ett flerbostadshus med cirka 60 lägenheter beroende på storlek 

och utformning. Byggnaden uppförs i 3-4,5 våningar.  

Det står i detaljplanen att det i anslutning till Trandaredsskolan ligger flera 

förskolor. Förskoleplatserna på dessa förskolor är idag redan fulltecknade. Det 

innebär att förskolorna i anslutning till Trandaredsskolan inte kan ombesörja 

ytterligare förskoleplatser. 

I samband med att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill 

Förskolenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av 

förskolor. Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 

barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar 

planeras               

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl., Borås Stad.                                                           

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se


Detaljplan för Trandared,

Järnhättan 5 m fl 

BN 2017-829Samråd

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade 
urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför ställs 
också krav på högre bottenvåning mot Trandaredsgatan. 
Längs med Kindsgatan ska exploatören plantera trädrad på 
kvartersmark. 

Planområdet ligger i entrén till Trandared och användes för 
en bensinmack fram till 1994.  
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Järnhättan 5, i närhet till det i översiktsplanen utpekade 
urbana stråket längs med Trandaredsgatan. 

Planområde
Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan. 
Planområdets storlek är drygt 3270 m2 och är till största del 
i privat ägo. En del av den kommunala fastigheten Bersäter 
1:1 ingår i planområdets nordöstra del där korsningen ska 
smalnas av. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är Stadsplan P739 från 1982 
och anger för Järnhättan 5 användningen bensinstation med 
en högsta byggnadshöjd på 5 meter.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen ställde sig 2017-09-04 i beslut § 437 
positiv till att påbörja detaljplan. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren 2017-04-28 inkommit med en planbeskeds-
begäran om att få ändra planen från ändamålet bensinstation 
till bostadsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 § 225 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Järnhättan 5. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2019
Granskning 3 kvartalet 2019
Antagande 4 kvartalet 2019
Laga kraft 4 kvartalet 2019

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

Byggstart är beräknad till 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen runt planområdet är organisk och har 
vuxit fram längs den infartsväg som gick in till staden. En 
stor del av befi ntlig bebyggelse utgörs av enskilda villor samt 
mindre fl erbostadshus i öppna kvarter, vilket ger området en 
grön och luftig karaktär. På fastigheten Stenhuggaren 1 fi nns 
en vårdcentral och apotek. Längs Kindsgatan fi nns även 
byggnader innehållande verksamheter/industri.

Planområdet gränsar till ett utpekat urbant stråk US12 - Berg-
säter/Bergsbo- Trandared, som går längs Trandaredsgatan. 
Kompletterande bebyggelse längs stråket ses som positivt för 
att knyta ihop Trandared med stadskärnan. Då Bergsbo och 
västra delen av Trandared till stor del utgörs av enfamiljshus 
med låg täthet anses det positivt med en viss komplettering 
som stödjer en blandad bebyggelse med olika upplåtelsefor-
mer. 

Ny bebyggelse
Genom detaljplanen möjliggör man för uppförande av ett 
fl erbostadshus med cirka 60 lägenheter beroende på storlek 
och utformning. Byggnaden uppförs i 3-4,5 våningar. 
Flerbostadshuset är lägre mot villabebyggelsen i kvarter 
Järnhättan och trappas därefter upp upp med en högre höjd 
mot korsningen och vårdcentralen. Översta våningen består 
av inredd vind.  

Då planområdet ligger i entrén till Trandared, nära kollek-
tivtrafi k och i närhet till service som vårdcentral, pizzeria 
och blomsterbutik så fi nns goda förutsättningar att tillåta 
även användningen centrum inom Järnhättan 5. Detta för 
att möjliggöra etablering av blandade verksamheter som kan 
fungera tillsammans med bostäderna. Inom centrum ryms 
bland annat verksamheter som butik, restaurang, kontor, 

Planbeskrivning
Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m fl , Borås Stad, upprättad den 3 april 2019. 

Översiktskarta över Järnhättan 5 med omgivande fastigheter.

Stenhuggaren

Råmärket

SandnejlikanTriften

5
1

2

12

6

7

8

9

10

2

1

11

3 4

Järnhättan
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Gestaltningsförslag Järnhättan 5 med våningsantal utmarkerade. Röd linje visar var sektionen nedan är tagen. (Krook & Tjäder)

Sektion (A) med planförslag och omgivande bebyggelse

gym, samlingslokal, lättare former av hälsovård etc. För 
att få en robust plan som är användbar över tid som klarar 
ett förändrat behov och förutsättningar är det lämpligt att 
möjliggöra för dessa typer av verksamheter.

Byggnaden utförs ”trappande” dels för att följa ändringar i 
marknivån samt för att anpassas mot kringliggande bebyg-
gelse. Med varierade höjder och fasadmaterial blir upplevel-
sen av byggnaden inte lika monoton. Huvudentréer ska vara 
vända ut mot gatan för att bidra till en händelserik fasad och 
gatumiljö samt bidra till rörelse runt de allmänna platserna. 

Byggnation av ett fl erbostadshus på Järnhättan 5 kommer att 
skilja sig från de övriga byggnader som fi nns i samma kvarter 
som har en relativt homogen utformning med liknande 
karaktär och byggnadsår. Samtidigt fi nns det en variation 
i skala och struktur i närområdet. Både längs med Tran-
daredsgatan och Kindsgatan fi nns ett fl ertal kontors- och 
verksamhetslokaler och i både Bergsbo och Trandared ligger 
fl erbostadshusen bredvid villor. I och med att Trandaredsga-
tan är utpekat som ett urbant stråk i Borås översiktsplan kan 
fl er byggnader med liknande karaktär tillkomma längs med 
gatan mot centrum under de kommande åren. 

Järnhättan 4 Järnhättan 5 VårdcentralKindsgatan

3,5

4,5

3

3,5

4,5

3,5

3,5

A

A
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Fågelvy från sydöst (Cityplanner).

Fågely från nordväst (Cityplanner).

Gatuvy från Trandaredsgatan sedd från nordöst (Cityplanner). Gatuvy från Trandaredsgatan från sedd öster (Cityplanner).

Skuggpåverkan
Skuggstudie över förslagets påverkan på omgivande bebyg-
gelse har gjorts och redovisas i bilderna nedan. Studie har 
gjorts för 21 mars (liknande förhållanden råder även under 
hösten, i slutet av september) samt för ett tillfälle under 
sommaren 22 juni. 

Studien gjord för den 21 mars visar att planerad bebyggelse 
främst kommer att påverka omkringliggande bebyggelse på 
morgonen. Järnhättan 4 kommer att skuggas helt fram till 
9-tiden och delvis fram till 11-tiden. Även delar av fastighe-
terna Järnhättan 7, 8 och 3 kommer att skuggas till strax efter 
kl 9. Vid kl 18 ser man en påverkan på fastigheter nordöst om 
Järnhättan, främst Råmärket 2. 

Under sommaren (22 juni) får Järnhättan 4 och 7 en viss 
skuggpåverkan på tomten tidigt på morgonen. Vid kl. 18.00 
kommer fastigheten Stenhuggaren 2 (vårdcentralen) delvis att 
skuggas. 

Bedömingen av skuggstudien är att den planerade bebyg-
gelsen kommer att innebära en viss ökad skuggning, särskilt 
tidig morgon för några av grannfastigheterna. Som boende i 
ett halvcentralt läge i närhet till större vägar och urbana stråk  
får man dock räkna med att stadsbilden förändras. Därmed 
anses inte den ökade skuggningen vara en betydande olägen-
het för de närboende. 
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Skuggstudie 22 juni (Krook & Tjäder).

Skuggstudie 21 mars (Krook & Tjäder).

Historik och kulturmiljöer
Flertalet bensinstationer som etablerades i samband med 
massbilismens framväxt efter andra världskriget fi ck en place-
ring vid städernas in- och utfarter. Den tidigare stationen på 
fastigheten fi ck just en sådan strategisk placering vid infarten 
till Borås via Gånghestervägen/Riksväg 27. Anläggningen 
uppfördes 1959-60 för boråsföretaget Bror Ohlsson Olje-AB. 
Bensinstationen utmärktes av ett karaktäristiskt tak över 
bensinpumparna. Formen liknade en svamp och stationen 
kom i folkmun att kallas för ”Svampen”. Vid en större 
ombyggnad av anläggningen år 1981 försvann sannolikt 
denna detalj och taket fi ck ett mer konventionellt utseende.  

Efter att den ursprungliga verksamheten förändrades 
användes huvudbyggnaden som försäljningslokal för 

uthyrning av Videofi lmer samt bland annat motorcyklar. 
Bensinförsäljningen upphörde 1994 och sedan fl era år står nu 
huvudbyggnaden utan användning.

Bostäder
Inom planområdet fi nns det inte några bostäder sedan 
tidigare. Ett genomförande av detaljplanen innebär att cirka 
60 nya bostäder tillkommer.

Arbetsplatser, kommersiell service
Detaljplanen ger möjlighet till en fl exibel användning av 
byggnaderna för att tillgodose olika behov över tid. Mindre 
kontor, service och liknande kan komma att inrymmas i 
byggnaden.

kl 08

kl 08

kl 14

kl 14

kl 10

kl 10

kl 16

kl 16

kl 12

kl 12

kl 18

kl 18
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Översikt gator, cykelvägar och hållplatser.

Ombyggd korsning. 

Offentlig service
Trandaredsskolan F-6 ligger på 700 meters gångavstånd från 
planområdet och Daltorpsskolan F-9 fi nns på ett gångavstånd 
om 550 meter. I anslutning till Trandaredsskolan ligger även 
fl era förskolor. På angränsande fastighet Stenhuggaren 1 
fi nns en vårdcentral.

Tillgänglighet 
Planområdet är något kuperat. I de södra delarna ligger 
marknivån på +137 m över nollplanet och i de norra +141 m 
vilket ger en höjdskillnad på 4 m inom planområdet. 

Hållplats för buss ”Söderdalsgatan” som ligger i direkt 
anslutning till planområdet har genomgått tillgänglig-
hetsförbättrande åtgärder under 2017-2018. 

Angöring och parkering till bostadsbebyggelsen inom 
Järnhättan 5 ska placeras på ett sådant sätt att de uppfyller 
krav på tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer 
ska utformas så att de är tillgängliga för personer med 
funktionsvariationer enligt gällande regelverk. 

3. Gator och trafi k
Gatunät
Trandaredsgatan som passerar norr om planområdet är en 
viktig gata i stadens gatunät. Trandaredsgatan går mellan 
Söderleden (Rv41) upp till Brämhultsmotet och Rv40 
och kopplar samman stadsdelarna Trandared, Hulta och 
Sörmarken. Gatunätet i övrigt i stadsdelarna Trandared och 
Bergsbo är fi nmaskigt och utgörs av villagator som ansluter 
mot Trandaredsgatan. 

I samband med detaljplanen kommer korsningen Tranda-
redsgatan-Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja 
trafi ksäkerheten. Gatumark övergår till kvartersmark på 
Järnhättan 5 för att minska radien i korsningen så hastigheten 
hålls nere när trafi ken svänger in på Kindsgatan. Liknande 
åtgärd kommer att genomföras där Söderdalsgatan möter 
Trandaredsgatan. Åtgärdena sker delvis utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet är mycket tillgängligt för den som väljer att 
gå eller cykla. Gång- och cykelvägar fi nns på norra sidan 
av Trandaredsgatan, på östra sidan av Kindsgatan samt 
i förlängningen av Lilla Söderliden genom grönområdet 
Ollonstupet. Planområdet ligger på ett bekvämt cykelavstånd 
från centrum, 1,5 kilometer, för att ta sig in till centrum 
(Södra Torget) där man tar sig fram på ett säkert sätt längs 
cykelväg hela vägen. 

På kvartersmark avsedd för bostäder ska cykelparkeringar 
anordnas. Parkeringsnorm för cykel gällande för fl erbostads-
hus inom centrumzonen är 25 st cykelparkeringar per 1000 
m2 BTA. För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att 
parkeringstalen är tvådelade. Det innebär att 30 % av cykel-
parkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén 
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser 
ska fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd 
eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra 
utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie 
lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls.

Järnhättan 
5

Trandaredsgatan

Ki
nd

sg
ata

n

Del av korsning som 
övergår till Järnhättan 5

Ombyggd trottoar

Övergångsställe
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Parkeringsplatser längs med Kindsgatan, resterande platser anordnas under 
byggnad och gård. (Krook & Tjäder)

Kollektivtrafi k
Planområdet ligger 1,8 km från Centralstationen och 
Resecentrum. Närmsta hållplats för buss är Söderdalsgatan 
och ligger i direktanslutning till planområdet. Söderdalsgatan 
trafi keras av stadstrafi k linje 2. Linje 2 ansluter till knutpunk-
terna Södra torget och Centralstationen/Resecentrum. Vid 
Gånghestervägen 150 meter söder om planområdet ligger 
hållplats Södervärn vilken trafi keras av linje 159 Dalsjöfors-
Borås-Sandared, linje 204 Borås-Gällstad-Ulricehamn samt 
linje 303 Länghem-Lockryd-Borås. 

Biltrafi k
Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. 
För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås 
centrum belastas framförallt korsningen Trandaredsgatan/
Söderleden (Rv 41). Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det fi nns god 
tillgänglighet med kollektivtrafi k och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 
och andra funktioner samt till Borås centrum kan fl ertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafi ksystemet kan därmed bli mindre. Järnhättan 5 är en 
plats med mycket goda förutsättningar för att de boende ska 
välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är positivt 
med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafi kökningen som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.

För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafi kplan. 
Trafi kplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafi kplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande. 

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Bilparkering 
Utgångspunkten i Borås stads parkeringsregler för anordnade 
av parkering för bilar tillhörande fl erbostadshus är att 
byggherren i första hand ska lösa parkeringsbehovet inom 
den egna fastigheten. Järnhättan 5 ligger inom centrumzonen 
vilket ger ett parkeringstal för fl erbostadshus om 7 stycken 
parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Detta innebär att 35 
st parkeringsplatser för bil ska anordnas enligt grundförut-
sättningarna. Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är 
fl exibla, vilket innebär att det minimumkrav som ställs går 
att reducera om byggherren åtar sig att göra åtgärder som 
skapar goda förutsättningar för andra resval än bil. Järnhät-
tan 5 ligger med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafi k 
vilket ger goda förutsättningar att man i bygglov arbetar med 
någon av de åtgärdspaket för reducering av parkeringstal som 
anges i parkeringsreglerna. En reducering av parkeringsnor-
men med 15 % gör att 30 st parkeringsplatser skulle behöva 
anordnas. 

Angöring och utfarter
In- och utfarter från Järnhättan 5 lokaliseras mot Kinds-
gatan. Plankartan reglerar att utfart inte får ske ut mot 
Trandaredsgatan. 

Järnhättan 4 kommer även fortsättningsvis beredas möjlighet 
att passera Järnhättan 5 för tillfart till sin fastighet. 

3,5

4,5

3

3,5

4,5

3,5

3,5
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Riksintressen
Alla riksvägar, järnvägar och Götalandsbanan är riksintressen 
för kommunikationer. Riksväg 41 som utgör riksintresse 
ligger ca 100 meter från planområdet och bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanen. Kust till kustbanan ligger 
ca 140 meter söder om planområdet och där bedöms heller 
inte att planens genomförande ska ha någon negativ påverkan 
på riksintresset. Ett av lokaliseringsalternativen för korridor 
för Götalandsbanan går genom planområdet, detaljplanens 
genomförande bedöms ej påverka möjligheten till Götalands-
banans utbyggnad negativt. 

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

Dagvatten
Detaljplanen innebär en förtätning med förändrad markan-
vändning i redan planlagt område vilket gör att dagvatten ska 
hanteras på följande sätt: Exploateringen skall inte innebära 
ett högre fl öde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga 
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befi ntliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån 
ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet, dels utifrån 
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden 
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

En ny anslutning för dagvatten kommer att krävas för 
Järnhättan 5, då fastigheten inte sedan tidigare varit ansluten 
till dagvattennätet. 

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att 
häftiga fl öden undviks. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet.

Värme
Ledning för fjärrvärme fi nns i Södervärnsgatan.

El och tele
Området är anslutet till el- och teleledningar. El- och tele-
ledningar inom fastigheten Järnhättan 5 kommer att behöva 
fl yttas för att anpassas till ny placering av byggnader.

Avfall
Avfallshantering inom Järnhättan 5 föreslås anordnas i 
huvudbyggnaden och som enkelt kan nås från Kindsgatan. 
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark
Park
Norr om planområdet fi nns en befi ntlig grönyta med en area 
på dryga 900 kvadratmeter. På ytan fi nns en äldre ek med ett 
högt naturvärde som ska bevaras. Grönytan är en viktig del i 

grönstråket som går från Kype ner mot Kransmossen, vilken 
är en viktig del i stadsbilden som ger möjlighet att ta en paus i 
väntan på bussen eller på promenaden.

Rekreation och lek
Norr om planområdet ligger rekreations- och grönområdet 
Ollonstupet, klass II enligt Grönområdesplanen, vilket 
innebär att det är mycket värdefullt och oersättligt på lokal 
nivå. Ollonstupet är en länk i grönstråken från Kypeområdet 
via Hässleholmsjöarna och vidare mot Kransmossen.

1,5 kilometer öster om planområdet ligger Kransmossens 
idrottsplats med friluftsgård, elljus- och skidspår. Från 
Kransmossens friluftsgård utgår totalt sju motionsspår/ 
vandringsleder varav tre är elbelysta. Vid friluftsgården fi nns 
bland annat utegym, hinderbana, boulebana och grillplatser.

Närmsta lekplats ligger 170 meter nordväst om planområdet 
– Glacialplatsen. Ytterligare tre lekplatser fi nns inom ett 
avstånd av cirka 800 meter, Fyrken, Budkavleparken och 
Svenljungaparken.  

Den större ek som fi nns norr om planområdet. 
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Fornlämningar
Några kända fornlämningar fi nns inte inom planområdet. 

Lagenligt skyddad natur
Ingen natur som är skyddad enligt 7 kap. MB fi nns inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s kartvisningstjänster för området utgörs de 
naturliga marklagren inom undersökningsområdet av isälvs-
sediment med hög genomsläpplighet. I en borrpunkt strax 
väster om fastigheten utgörs markprofi len av sandigt grus ner 
till 1,5 m djup, vilket underlagras av sand ner till 3 m djup. 
Detta underlagras av friktionsjord i form av sand och block. 
Berggrunden i området utgörs av gnejs.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon.

Förorenad mark
I samband med att Statoil avvecklade och sanerade 
drivmedelsstationen 1994 utförde Golder Associates (1994) 
miljökontroll och markundersökningar. Cisterner, oljeavskil-
jare, fundament, rörledningar samt spolplatta togs upp och 
fraktades till mottagningsanläggning i Göteborg. Tillsyns-
myndigheten i Borås har meddelat att saneringen har utförts i 
samråd med dem och att den har givit ett bra resultat.

En miljöteknisk markundersökning genomfördes under 
2018. Utifrån resultaten i utförd undersökning konstateras 
att representativa föroreningshalter i mark och grundvatten 
är låga inom fastigheten, under riktvärdet för KM (bostads-
mark). Någon oacceptabel risk för människors hälsa eller 
miljön bedöms därför inte föreligga till följd av föroreningar 
vare sig vid nuvarande markanvändning eller om fastigheten 
bebyggs med bostäder. Någon tjärasfalt har inte konstaterats 
inom fastigheten.

Följande rekommendationer ges i utredningen: 

 » Byggnaden inventeras avseende eventuellt innehåll av 
miljöstörande/förorenat material.

 » Undersökning av markens föroreningsinnehåll under 
byggnaden görs i samband med rivning.

 » Nedskräpningen i området utmed fastighetens södra 
och sydvästra gräns åtgärdas. Avfallet och eventuellt 
farligt avfall skall omhändertas på godkänt sätt.

 » Då fyllnadsmassor samt eventuellt kvarlämnade instal-
lationer och fundament kan fi nnas inom fastigheten 
rekommenderas att man vid schakt är observant på 

eventuella tecken på förorening. Vid misstanke om 
förorenade massor, avvikande massor eller kvarlämnad 
installation ska den som äger eller brukar fastigheten, 
enligt miljöbalken, kontakta tillsynsmyndigheten och 
miljökonsult för bedömning och hantering.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010. Enligt kommunens översiktliga skyfallskartering kan 
det i nuläget bildas några mindre vattenansamlingar på 
fastigheten. Idag utgörs marken inom planområdet främst av 
hårdgjorda ytor. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
minska något.

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

Miljökvalitetsnormer

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

Planändringen innebär en ändrad markanvändning med viss 
förtätning. Andel hårdgjorda ytor inom planområdet förut-
sätts däremot inte öka. Planbestämmelse om att dagvatten 
ska fördröjas inom kvartersmarken införs på plankartan. 
Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt 
att häftiga fl öden undviks.  Detaljplanen ger ökade förutsätt-
ningar för omhändertagande av dagvatten och fl öden vid 
stora regn, vilket i liten skala kan bidra till en förbättring av 
MKN-parametrar. 

Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största bruttoarea är 95 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast mindre komplementbyggnader så som cykelförråd och återvinningshus  får
placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudentréer ska placeras mot Kinds- eller Trandaredsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Balkong får sticka ut max 1,5 meter från byggrätten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög mot Trandaredsgatan (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Minst 30 % av fasadytan i bottenvånigen ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara planterbart och körbart,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädrad ska finnas längs med Kindsgatan,  4 kap. 10 §

n2 Parkering tillåts och ska vara längsgående utmed Kindsgatan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Balkonger ska utformas inglasade till 75 % på byggnadens västra fasad för att uppnå

riktvärde för ljudnivå på uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart med en fri höjd på minst 3 meter,  4
kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar
Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på
aktuell plats för lov, har avhjälpts till Natuivårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.
Planavgift debiteras ej vid bygglov

Nockhöjd
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Grundvattnets kvalitet
Generell naturlig grundvattenströmningsriktning i området 
bedöms vara sydlig till sydvästlig baserat på topografi  och 
hydrologi i området. Riktningen inom undersökningsområ-
det är sannolikt påverkad av ledningsgravar, diken och andra 
installationer i marken, varför den lokala grundvattenström-
ningen kan skilja sig från den generella. Ytavvattning från 
området sker via dagvattensystemet.

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

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer utgöra en entré 
för stadsdelen Trandared. Ny bebyggelse placeras på mark 
som tidigare använts som bensinstation där byggnaderna 
idag är outnyttjade och tomten öde. Den nya bebyggelsen 
kan bidra till att skapa trygghet i området, genom att fl er 
människor bor och rör sig i området och mer utblickar mot 
allmänna ytor, gator, gång- och cykelbanor samt busshållplat-
sen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger på 90 meters avstånd till Rv41 där hastig-
heten är begränsad till 50 km i timmen samt på 140 meters 
avstånd till Kust-till-kustbanan. Planerad markanvändning 
är fl erbostadshus. För fl erbostadshus krävs ett skyddsavstånd 
på minst 40 meter för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Det 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. 

Då planområdet ligger inom 150 meter från två olika leder 
där farligt gods transporteras bör ventilationsintag placeras 
på taket på fl erbostadshuset alternativt på motstående sida 
från de farligt gods led. 

I samråd med räddningstjänsten har det bedömts att det inte 
fi nns behov av ytterligare skadebegränsande åtgärder. Utifrån 
kända förutsättningar bedöms att en separat riskutredning 
inte behöver tas fram i samband med planen. 

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafi kerad väg samt i 
närheten av trafi kled och Kust till kustbanan därför har en 
bullerutredning tagits fram. Trafi kbullerutredning är framta-
gen av Akustik forum daterad 2018-06-04 visar att:

Fasadvärden 
Riktvärdet 60 dBA för fasad överskrids vid den norra delen 
av byggnaden, mot Trandaredsgatan. Sida med ekvivalent 
ljudnivå under 55 dBA och maximal ljudnivå under 70 dBA 
innehålls vid de lägre våningarna på den södra fasaden 
tillhörande denna byggnadsdel. De lägenheter som genom-
förs genomgående klarar riktvärdena om minst hälften av 
bostadsrummen läggs åt denna sida. Ljudnivåer överstiger 
inte 65 dBA vid någon fasad, därför kan lägenheter med yta 
under 35 kvm byggas där en tyst sida inte fi nns tillgänglig. 
Övriga delar av byggnaden klarar gällande riktvärden. 

Uteplats
Riktvärden för uteplats är 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximalljudnivå där värdet inte bör överskridas med 
mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan 06-22. 

Prognostiserad maximal ljudnivå på gård år 2030 från järnväg. 

Prognostiserad ekvivalent ljudnivå på gård år 2030 från väg och järnväg.
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Maximal ljudtrycksnivå för vägtrafi k klaras på större delen av 
innergården. För järnvägstrafi k ligger värdet på större delen 
av gården mellan 70-75 dBA, men då antalet tåg som trafi -
kerar Kust till kustbanan är 24,7 st på ett veckomedeldygn så 
kan man anta att värdena ej överstigs mer än fem gånger per 
timme mellan 06-22. 

Riktvärden för ekvivalent ljudnivå klaras inte på gården eller 
tänkta takterrasser, större delen av gården ligger i spannet 
mellan 50-55 dBA i ekvivalentljudtrycksnivå. För att säker-
ställa uteplatser som uppfyller riktvärdena kan balkonger 
som utförs med minst 75 % inglasning utföras i västerläge.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatan ska ha kvar sin använd-
ning som kommunal gata 

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

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 
bostadskomplement såsom parkering. Bokstaven C möjliggör 
centrumändamål, såsom exempelvis kontor och restaurang. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket av marken som får bebyggas regleras genom 
prickad mark som innebär att byggnad inte får uppföras. 
Inom varje egenskapsområde med bestämmelsen e1 får 95 % 
av markarean bebyggas. 

Byggnadens höjd och utformning
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 
högsta byggnadshöjd. Byggnadshöjd reglerar avståndet från 
markplanet till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan 
med 45 graders lutning. Se illustration till höger Högsta höjd 
trappas upp från söder till norr, med en högsta byggnadshöjd 
om 147 meter över nollplanet i söder och en höjd om 154 
meter i norr mot Trandaredsgatan. I mitten av byggrätten är 
högsta byggnadshöjd satt till 150 meter över nollplanet.

Huvudentréer ska placeras ut mot Kinds- och Trandaredsga-
tan och balkonger får sticka ut max 1,5 meter från byggrätt. 
Bestämmelsen f3 reglerar att bottenvåningens våningshöjd 
måste vara minst 3,5 meter mot Trandaredsgatan. Fasaden på 
samma bottenvåning ska till minst 30 % bestå av glas genom 
f4. 

Utförande och byggnadsteknik
På områden markerade med b1 tillåts marken underbyggas 
av parkeringsgarage vars bjälklag ska vara planterbart och 
körbart.

Mark och vegetation
Bestämmelsen n1 reglerar att en trädrad ska planteras av 
fastighetsägaren. Träden ska planteras på ett sådant sätt att 
de inte gör skada på intilliggande ledningar. Bestämmelsen 
n2 innebär att parkering på kvartersmark tillåts längs med 
Kindsgatan. Parkeringsplatserna ska ligga parallelt längs med 
gatan.

Skydd mot störningar
Bestämmelsen m1 innebär att minst 75 % av balkonger mot 
väster ska vara inglasade, detta för att uppnå riktvärdet för 
buller på uteplats, som inte uppfylls på gården. 

Utfart
Körbar utfart får inte anordnas mot Trandaredsgatan eller 
den norra delen av Kindsgatan. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål, 
gemmensamhetsanläggning
Inom områden med bestämmelsen g1 ska marken göras 
tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för utfart. Inom 
område markerat med g2 ska marken göras tillgänglig för en 
gemensamhetsanläggning för in-/utfart med en fri höjd på 
minst 3 meter. Område markerat med u ska vara tillgängligt 
för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga 
kraft.

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

Information
Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

byggnadshöjd

45o

Illustration som förklarar hur byggnadshöjden räknas.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 
ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 
blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen av Kommunfull-
mäktige 12 april 2018, anger samhällsbyggnadsmål och 
spelregler för hållbar utveckling.

I översiktsplanens utvecklingsstrategi anges Borås som 
regionens kärna och i en strukturbild så ger man följande 
inriktning för ny bebyggelse:  

• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, 
komplettering och omvandling av befi ntlig bebyggelse. 
Särskilt i stadskärnan och centrumnära stadsdelar ska en 
hög exploateringsgrad eftersträvas. 

• Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg och 
knutpunkter

Man har i översiktsplanen pekat ut urbana stråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken 
är viktiga för att binda samman centrala staden med övriga 
stadsdelar samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveck-
ling som främjar hållbara transporter. 

Planområdet gränsar till ett utpekat urbant stråk US12 - 
Bergsäter/Bergsbo- Trandared. Stråket har strategisk betydelse 
för att binda samman Trandared med stadskärnan. Stråket 
utgör en entrépunkt till Trandared som kan stärkas genom 
kompletterande bebyggelse och för t.ex. trafi ksäkerhet. 
Stråket bör också kopplas till entrépunkten till natur- och 
rekreationsområdet Ollonstupet.

Planområdet ligger där den centrumnära bebyggelsen övegår 
till övrig stadsbebyggelse. I övrig stadsbebygelse ska det ske 
en komplettering med bostäder och blandad användning 
utifrån specifi ka förutsättningar och lägen som stärker lokal 
handel och service. 

Miljömål
I de nationella miljömålen fi nns målet God bebyggd miljö 
vilken är det målet som främst appliceras i planering av nya 
bostäder. Riksdagens defi nition av miljömålet God bebyggd 

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

Precisering av miljökvalitets målet God bebyggd miljö fi nns 
genom regionala tilläggsmål. Här anges vikten av att 
kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det fi nns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. Att det fi nns natur- och grönområden 
i närheten av bebyggelsen som är tillgängliga och av god 
kvalitet. 

I miljömålen för Borås Stad sammanfattar man hållbar 
samhällsplanering som följande. Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafi k. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för 
att underlätta för invånarna.

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

Stadsbild
Planen kommer ge en inverkan på stadsbilden. Befi ntligt 
kvarter är en homogen miljö med villor i två våningar. Den 
nya bebyggelsen kommer att bryta av både i stil och i skala 
mot kvarterets bebyggelse. Närliggande bebyggelse är däre-
mot mer blandad i sin karaktär. 

Ljusförhållanden
Viss förändring i skuggbildning kommer att ske då man 
uppför nya byggnader. Se kap 2 avsnitt om Skuggstudie.

Markmiljö
Eventuella markföroreningar under befi ntlig byggnad saneras 
innan byggnation. 
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören/fastighetsägaren till Järnhättan 5 ansvarar för 
byggnation och övriga åtgärder på kvartersmark, inklusive 
anpassning till omkringliggande gatumark.
Kommunen, i egenskap av huvudman för allmänna platser, 
ansvarar för iordningställande samt drift och underhåll av 
gatan. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell fl ytt av kabelskåp.

Avtal
Plankostnadsavtal mellan Borås Stad och ägaren till Järnhät-
tan 5 är tecknat.

Inför antagande av detaljplanen ska ett exploateringsavtal 
träffas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska 
reglera den marköverlåtelse som detaljplanen förutsätter (se 
fastighetsrättsliga frågor nedan) samt hur ombyggnation av 
gångbana och fl ytt av belysningsmast ska fi nansieras.

Inom ytan som övergår från allmän plats till kvartersmark 
fi nns ett kabelskåp tillhörande Borås Elnät AB. Ett avtal 
ska upprättas mellan fastighetsägaren och Borås Elnät AB. 
Avtalet kan antingen avse att rättighet skapas till förmån 
för Borås Elnät AB att behålla skåpet på befi ntlig plats 
eller att fastighetsägaren bekostar att skåpet fl yttas utanför 
fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Järnhättan 5 som ägs av 
Järnhättan 5 AB samt del av fastigheten Bergsäter 1:1 som 
ägs av kommunen. 

Den del av Bergsäter 1:1, ca 43 m2, som omfattas av kvarter-
smark ska genom fastighetsreglering övergå till Järnhättan 5, 
se fi g. 1.
I det fall kabelskåpet (se avtal ovan) ska stå kvar inom Järn-
hättan 5 ska servitut eller ledningsrätt bildas i samband med 
fastighetsregleringen. 
På plankartan reserveras ett område för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Reservatet 
syftar i första hand till att säkerställa ett arbetsområde kring 
en dagvattenledning som ligger i fastighetsgräns. Dagvat-
tenledningens arbetsområde och eventuellt andra allmän-
nyttiga ledningar som förläggs inom området, bör tryggas 
genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare 
och fastighetsägare. Rättigheten kan även säkerställas genom 
ledningsrätt.  
Järnhättan 5 belastas av ett infartsservitut till intilliggande 
fastighet Järnhättan 4. Detaljplanen anger att gemensamhets-
anläggning ska bildas för utfart inom området (g1 och g2). 

Servitutet kan ersättas med andel i gemensamhetsanlägg-
ningen.
Möjligheten att bilda eller ompröva föreslagna åtgärder prö-
vas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Kostnader för exploatören:

Kostnader för exploatören: 

 » Upprättandet av detaljplanen. 

 » Diverse utredningar så som för exempelvis trafi kutred-
ning och markmiljöteknisk utredning.

 » Bygglovsavgifter. 

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm). 

 » Köp av mark från kommunens fastighet Bergsäter 1:1.

Fig 1 Mark som överförs från fastighet Bergsäter 1:1 till Järnhättan 5.
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 » Fastighetsbildningskostnader.

 » Ombyggnation av gångbana och fl ytt av belysningsmast 
som detaljplanen förutsätter.

 » Eventuell fl ytt av kabelskåp.

Exploatören får genom en ändrad markanvändning tillgo-
dogöra sig den värdeökning av fastigheten Järnhättan 5 som 
detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
• Trafi kbullerutredning (Akustikforum AB, 2018-06-04). 
• Markmiljö tekniskutredning ( Jordnära Miljökonsult AB 

2018-09-13).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Ramböll Sverige AB genom Jenny Jakobsson. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin och Afshin 
Ghafoori.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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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 kommu-
nen 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  ansöka 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 befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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. 

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 fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

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.



DETALJPLAN 21

Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen 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 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fl er 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 Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, 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 detalj-
planen. 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 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis 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 
specifi k plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era. 



DETALJPLAN 23



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-16 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00011 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-03-21 – 2019-04-08 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2019-03-21 – 2019-04-08 enligt lista anmälningsärenden 2019-04-16.                

Beslutsunderlag 

1. Lista anmälningsärenden 2019-04-16.                               

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-04-09 

 
Sammanträde: 2019-04-16 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-04-05 2362 

 

IN Kommunstyrelsen Nämndbudget och reviderad 

investeringsbudget 2019 

2019-00074 

2019-04-05 2361 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Förskolan Idealiv 

2019-00073 

2019-04-04 2360 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Borås Kristna förskola 

2019-00072 

2019-04-04 2359 

 

IN Kommunstyrelsen  Ersättning till fristående förskolor 

2019, Svenska Kyrkan i Borås Stad 

2019-00071 

2019-04-04 2358 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Montessoriförskolan Pyramiden 

2019-00070 

2019-04-04 2357 

 

IN Kommunstyrlesen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Montessoriförskolan Malmen 

2019-00069 

2019-04-04 2356 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Montessoriförskolan Globen 

2019-00068 

2019-04-04 2355 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Förskolan Paletten 

2019-00067 

2019-04-04 2354 

 

IN Kommunstyrelsen Ersättning till fristående förskolor 2019, 

Freinertförskolan Ejdern 

2019-00066 

2019-04-04 2339 

 

IN Kommunstyrelsen  Kommunstyrelsens beslut 2019-03-25  

§ 104 Ny resursfördelningsmodell 

2019-00046 



 
Datum 

2019-04-09 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-04-03 2320 

 

IN Miljö-och 

konsumentnämnden 

Beslut om inklassning och årlig 

tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn 

2019-00065 

2019-04-01 2318 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad 2018 2019-00064 

2019-03-22 2290 

 

IN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 2019-03-04  § 

74 Strandvägens förskola, Strandvägen, 

Sandared. 

2018-00063 

2019-03-22 2289 

 

IN Kommunstyrlesen Kommunstyrelsens beslut och 

antagandedokument - 

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - mer 

stad längs Viskan 

2018-00163 
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