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Programmet efter samråd
Mellan den 18 januari och 10 april 
var planprogrammet för Hestra ute 
på samråd. Sammanlagt inkom 70 
yttranden fördelat på 49 boende/
sakägare och 21 remissinstanser.
Nedan följer en sammanfattning 
av de viktigaste yttrandena och 
kvarstående frågorna. En utförligare 
redogörelse av samrådsyttrandena 
finner du Programsamrådsredogörelse 
på sidan 41.

SAKÄGARE
Huvudsakligen är man i 
sakägarkretsen kritisk till att 
överhuvudtaget exploatera naturen 
i framförallt Hestra norra och 
32 av de 49 yttrandena berör 
detta. I andra hand är man 
orolig för konsekvenserna av att 
skapa en genomfartsväg. 26 av 
yttrandena ger uttryck för detta. 
Överhuvudtaget är man bekymrad 
över trafiksituationen på Hestra 
och framförallt på Symfonigatan. 
I yttrandena påpekas även att 
exploateringen inte är förenlig med 
Översiktsplanen, Grönområdesplan 
och har bristande konsekvensanalyser.

TRAFIK
Trafikverket och Länsstyrelsen  
påtalar att ett helhetsperspektiv 
gällande trafiken måste utredas 
redan i programskedet. Kommunen 
måste säkerställa funktionen på 
statliga vägar och riksintresset väg 40. 
Trafikverket trycker extra på 
vikten av att Borås Stad aktivt 
arbetar med en politiskt förankrad 

och långsiktigt strategi för att lösa 
trafiksituationen i Borås med omnejd 
utan belastning på statliga vägnätet. 
För att lösa de övergripande frågorna 
kopplade till trafiksystemet arbetar 
Borås Stad tillsammans med 
Trafikverket med åtgärdsvalsstudien 
(ÅVS) Noden Borås. Denna studie 
har pågått i ungefär två år och 
planeras att avslutas i början på 2018. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås 
tar hänsyn till stadens utveckling 
och förväntade trafikökning i 
ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna 
åtgärdsvalsstudie ska skapa en 
samsyn och en plan kring åtgärder 
i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. Frågan kommer 
följa med till detaljplanearbetet.
När det gäller sträckningen samt 
huruvida Orkester-/Musikvägen 
skall byggas samman kommer detta 
att behandlas först när den norra 
delen står på tur för detaljplan.
KOLLEKTIVTRAFIK 
Västtrafik påtalar tydligt att 
utbygganden av Hestra inte ryms 
inom de riktlinjer och strategier 
som beslutats i den så kallade 
trepartssamverkan mellan Västtrafik, 
Borås Stad och linjeoperatören vilket 
för närvarande är Nobina. Västtrafik 
framhåller att staden inte heller inom 
ramen av ÖP för en planeringslinje 
som anger att det går att säkra eller 
tillskap en linje till framförallt Hestra 
Norra. En förutsättning för att bygga 
hållbart är att det finns god tillgång 

till kollektivtrafik och innan det kan 
bli aktuellt att anta någon detaljplan 
för den norra delen måste en strategi 
finnas som Västtrafik är tillfreds med.
MAKU 
Närheten till Maku påverkar 
stora delar av den västra delen. 
I Länsstyreslens yttrande över 
planprogrammet menar man att 
utredning gällande luftspridning 
behöver förtydligas och kompletteras 
på en rad punkter. Detta är delvis 
utfört men fortfarande råder 
osäkerhet kring lukt. Frågan kommer 
ha betydelse för utformning av Hestra 
Västra och kommer fördjupas i 
arbetet med kommande detaljplaner.

EXPLOATERINGSEKONOMI
Den norra etappen har en betydande 
kostnad kopplat till sig i och 
med att en ny väg ska anläggas. I 
kostnaderna ingår bland annat en 
bro över ett viktigt djurstråk för djur 
nära musikgatan, samt utgrävning 
av torvmassor för vägen. För att 
den norra delen ska vara möjlig att 
exploatera krävs att den västra delen 
är med och bekostar vägen. Detta blir 
en viktig genomförandefråga där det 
bör finnas en strategi med tidigt i den 
kommande detaljplaneprocessen.

SKOLA
Grundskoleförvaltingen har framfört 
att man vill att det reservas ytor 
för två skolor upp till årskurs sex 
i båda etapperna. Områdena som 
hittils redovisats i programmet 
har endast varit för att illustrera 
ytbehovet. Fortsatta utredningar 

kring lokalisering, funktioner och 
behov behöver göras och för den 
västra etappen måste skola med 
tidigt i det fortsatta arbetet. 
HESTRA MIDGÅRD
Lokalförsörjningsförvaltningen 
har fått i uppdrag från 
Grundskolenämnden/
förvaltningen att utreda Hestra 
Midgårds framtid. Oavsett Hestra 
Midgårds utvecklingspotential 
behövs nya skolor enligt 
Grundskoleförvaltningen.

PIANOGATAN
Genomförande tid på gällande 
plan går ut 2020-07-06. Innan 
detta är det inte aktuellt att anta 
detaljplan för denna fastighet.

HESTRA ÄNGAR
Arbetet med att skapa förutsättningar 
för bostäder intill Hestra ängar 
på den plats där ladan nu är 
placerad kommer fortsättningsvis 
hanteras i sitt eget pågående 
detaljplaneuppdrdag. Det 
framkommer dock tydligt i yttrande 
från såväl kommunstyrelsen som 
miljönämnden att det inte är 
aktuellt att öppna upp själva ängen 
för bebyggelse. En fördjupad 
naturinventering av området står 
på tur samt att ta fram en skiss på 
budget för såväl restaurering som 
skötsel.  
 

SAMLAD BEDÖMING
För att kunna gå vidare med 
utbyggnaden av Hestra är det 
trafikstrategiska arbetet gentemot 
trafikverket en viktig nyckel.
Västra delen är den del där arbetet 
med fortsatt planarbete först kommer 
bli aktuellt. Inte minst då den styr 
även utbyggnaden av Hestra Norra. 
Här blir det viktigt att hitta en trygg 
lösning kring utsläppen kopplade 
till Maku. Skollokalisering och 
vilka ytor som krävs i den västra 
delen behöver studeras vidare. För 
att komma vidare med norra delen 
behöver kollektivtrafikfrågan och 
exploateringsekonomin lösas. 

VAD HÄNDER NU?
Planprogrammet kommer 
under hösten 2017 tas upp för 
antagande av kommunfullmäktige. 
Därefter övergår uppdraget 
formellt i en detaljplane- och 
markanvisningsprocess, där fokus 
kommer ligga på den västra 
delen. Som underlag för detta 
arbete behöver en fördjupad 
bild över kvarterens, husens 
och gatornas placering och 
utformning tas fram. Även ett 
gestaltningsprogram kan bli aktuellt.
När det gäller den Norra 
etappen behöver framförallt 
kollektivtrafiksstrategi och 
exploateringsekonomi utredas vidare. 
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Nedan följer en översikt över de ändringar och tillägg som är gjorda i denna antagandehandling jämfört med samrådshandlingen. Rena korrekturändringar såsom stavfel med mera redovisas ej. 

Nya kapitel

Sida Typ av ändring Rubrik Kommentar

4 Nytt kapitel Programmet efter samråd

5 Nytt kapitel Ändringar i antagandehandling

41 Nytt kapitel Programsamrådsredogörelse

Process

9 Tidslinjen uppdaterad Planprogram Samråd ändrat till Planprogram Antagande.

Hestra 2020-2025-2030

18 Förtydligande Etapper och exploateringsgrad Stycket har utökats för att bättre förklara hur mycket av marken som kommer att bebyggas.

18 Nytt Stycke Våningsantal Nytt stycke för att förtydliga hur hög bebyggelse programmet föreslår.

19 Förtydligande Teckenförklaring Skola har ändrats för att tydliggöra att skolytorna endast är illustrationer över hur stor yta en skola kan tänkas behöva.

20 Tillägg Pianogatan Skola har tillkommit som möjlig användning. Datum för tidigaste antagande tillagt.

21 Förtydligande och 
tillägg

Torpa-Hestra 4:4 Gränsen för öppen äng är ändrad i bild, även förklarat i text. Tillägg om kulturmiljö. Tillagt att det fortsatta arbetet kommer ske i egen detaljplaneprocess. 

23 Layout Layoutändring för att få utrymme för mer text på sidan 24.

24 Förtydligande och 
tillägg

Skola Tillägg om nuläget för skolans lokalbehov. Förtydligande angående att kartans skolytor endast är illustrativa.

24 Nytt stycke Avfallshantering Texten är tillagd i samrådshandlingen.

26 Förtydligande Nya gator Tydliggörande att förlängningen av Orkestervägen-Musikgatan inte är studerad i detalj och dess sträckning/utformning inte fastslås i programskedet. 

26 Tillägg Hållbart resande Nulägesbeskrivning samt framtida arbete kring kollektivtrafik med anledning av Västtrafiks yttrande på samrådshandlingen.

Tidigare ställningstaganden

30 Tillägg Översiktsplan 2017 Information om att den nya översiktsplanen från 2017 ännu inte är antagen.

31 Nytt stycke Planprogram etapp 8-12 2002 Vid framtagandet av Planprogrammet 2017 var detta planprogram inte känt.

Utredningar

33 Tillägg Arkeologi Stycket uppdaterat med information inkommen efter samrådshandlingen.

34 Tillägg Natur och landskapsvärden Tillägg om fortsatta utredningar.

34 Tillägg Riskutredning med fördjupning kring luftsprid-
ning

Tillägg om läget efter samrådshandlingen

35 Tillägg Fortsatta utredningsbehov Arkeologi Tillägg om läget efter samrådshandlingen

35 Tillägg Fortsatta utredningsbehov Natur och landskap Tillägg om läget efter samrådshandlingen

35 Tillägg Fortsatta utredningsbehov  
Risk och hälsa

Tillägg om läget efter samrådshandlingen

35 Tillägg Fortsatta utredningsbehov  
Geoteknik

Tillägg om läget efter samrådshandlingen

35 Nytt stycke Fortsatta utredningsbehov Stycke om ny väg

35 Nytt stycke Fortsatta utredningsbehov Stycket tillagt om övergripande trafikstrategier

Bilder

1,28 Bild utbytt Visionsbild Bilden avpersonifierad. GDPR

Ändringar i antagandehandlingen
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Inledning
GRANNSKAP 
Hestra ligger i den nordvästra 
delen av Borås med ca 2-3 km 
till stadskärnan. Programområdet 
omfattar ett ca 1,5 km2. Det 
avgränsas av Alingsåsvägen i 
nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, 
Ramnaslätts verksamhetsområde i 
sydväst och Byttorpssjön i sydöst.
Borås stad äger Torpa-Hestra 4:1 
vilket omfattar nästintill all den 
mark som pekas ut som lämplig 
för bostadsexploatering. Även det 
område vid Pianogatan som utgörs 
av fastigheterna Berwald 84-88 och 
Roman 1-4 ägs av Borås stad. Läs 
vidare om Pianogatan på sidan 20.
Från Hestra finns flera cykel- och 
promenadmöjligheter till Borås 
centrum. Kollektivtrafikförsörjningen 
är relativt god (varierar mellan 
10 och 30 min trafik under 
dygnet) och det tar ca 10-15 
minuter med bussen till centrum. 
Frilufts- och rekreationsområden 
finns flera i närheten. I sydväst 
ligger Byttorpssjön med ett 
kortare elljusspår, badplats samt 
fiskemöjligheter. Byttorps idrottsplats 
där Byttorps IF håller till finns i 
området ner mot Byttorpssjön. I 
nordväst ligger Ryssbybäcken och 
kring denna finns fina strövområden. 
Hestra Midgård, på fastigheten 
Partituret 1, ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
centrum. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 0-6, 

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande 
målsättning är att utreda översiktliga 
förutsättningar, ta fram en målbild, 
en struktur för bebyggelseområden 
och grönområden samt 
planeringsprinciper för 
områdets innehåll.
Planprogrammet ska skapa 
förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt 
och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvalitéer och 
upplevelsevärden där förutsättningar 
för ett rikt och hållbart liv ges.
Planprogrammet ska även säkerställa 
en grönstruktur med fokus på djur 
och växtlivets spridningsbehov 
och kopplingar för människan 
till olika grönområden. 
Planprogrammet ska även initiera 
genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till 
ekonomi och rimlighetspotential.

fritidsgård, idrottshall, äldreboende 
med mera. Hestra Midgård 
ägs av AB Bostäder i Borås. 
Området vid Hestra Ängar Torpa-
Hestra 4:4, är i privat ägo och där 
har Borås Stad beviljat planbesked 
under 2014 för att se på en möjlig 
utveckling av bostäder. Läs vidare om 
Torpa-Hestra 4:4 på sidan 21.

VARFÖR HESTRA PLANPROGRAM
I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida 
utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa 
idéer togs vidare genom den så kallade dispositionsplanen vilken pekade ut 
en stadsdel med 3000 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på 
grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.
1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som 
arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en 
vision om parkstaden vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.
Utveckling som 1989 års FÖP pekade ut började realiseras bara några 
år senare i och med den nordiska bostadsutställningen 1994, vilket gav 
Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg. 
Utställningsområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade 
bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalité med utgångspunkt i nordiskt 
byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit 
förebilden för fortsatta etapper som genomförts och genomförs. Även 
den fortsatta utvecklingen av Hestra i och med detta planprogram tar 
sitt avstamp i denna succé som är erkänt som i vissa fall beskrivs som 
ett av Sveriges bästa bostadsområden. En utmaning som förpliktigar.
Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering 
men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras 
avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. 
Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade 
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen 
för kommande utvecklingsprocesser. Totalt på Hestra med den fördjupade 
översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts ut sedan 1990-talets 
början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800-
1000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020. Läs mer om tidigare 
ställningstaganden i kapitlet Tidigare ställningstaganden på sidan 30.
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Process
ARBETSMODELL
Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en 
projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt 
samordningsansvar från idé till genomförande. 
Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är 
ett arbetssätt där man mixar kompetenser från strategisk nivå och utförande 
och genomförandenivå till ett projektstudioteam. Projektstudioteamet 
har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter 
baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop under 
mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. 
Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

STYRNING
Resultatet från projektstudion har löpande förankrats hos den 
politiska styrningen och ledningen för Hestra projektet som utgörs av 
representanter för Kommunstyrelsen (kommunalråden med ansvar för 
samhällsbyggande) och Samhällsbyggnadsnämndens presidium. Forumet 
kallas presidieöverläggning inom samhällsbyggande och är ett forum för politisk 
samordning. De formella besluten sker i respektive nämnd/styrelse. 

WORKSHOP
Forumet, presidieöverläggning inom samhällbyggande tog under året initiativ 
till att gå ut med en bred inbjudan till övriga berörda presider (Tekniska 
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnd väster) för att ha 
en gemensam workshop med fokus på politiska mål och värderingar 
kopplat till Hestra projektet. Den 30 augusti 2016 ägde workshopen 
rum och ett 30-tal deltagare fördelade på hälften politiker och hälften 
tjänstemän fördjupade sig i att ta fram en gemensam målbild för Hestra 
som sedan kommit att bli grunden för detta planprogram men även för hur 
organisation, styrning och uppföljning kopplat till projektet ska säkras.

Ordmolnet visar ord som 
workshopdeltagarna satte på 
Hestra som plats och på själva 
arbetet med utbyggnaden, dess 
utmaningar, möjligheter etc. 
Större ord innebär att det är 
fler deltagare som använt ordet.

Hur tar vi oss an 
utmaningen att bygga 

flera hundra nya 
bostäder?!

Hur tar vi som kommun och 
markägare en aktiv roll i att utveckla 

Hestra på ett hållbart sätt?

Hur tar sig dagens och 
framtidens Hestrabors behov 

och drömmar sig uttryck?
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PROJEKTSTUDIO 
 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsens nuläge och förutsättningar 
ringades in, liksom projektets mål 
och utmaningar inför den fortsatta 
utvecklingen. Även arbetsprocess 

och resurskrav definierades.

WORKSHOP
En gemensam målbild avseende 

identitet, bebyggelse och funktioner 
diskuterades. En värde- och 

målformulering började ta form. 

PROJEKTSTUDIO 
 PLANPROGRAM

Fokus på planprogrammets 
innehåll och avgränsning. Arbetet 
kring stadsbyggnadsvärden utifrån 
workshopens målbild fördjupades.

TIDSPERSPEKTIV
Planprogrammet förväntas att antas under hösten  2017 av Kommunstyrelse/
Kommunfullmäktige. Därefter kommer området delas upp i olika etapper 
och uppdrag. Området består av två huvudetapper – Västra och Norra, 
där den västra etappen utmed befintliga Orkestervägen bedöms som 
lämpligast att börja med och där en preliminär byggstart är bedömd till 
2020. Den norra etappen bedöms ha en något senare byggstart. Hela 
programområdet kan vara  vara fullt utbyggt kring 2030-2035.

PLANPROCESS
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen från 1989 
ställningstaganden grundar sig på behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området 
norr om Symfonigatan. Planprogrammet har nu varit på samråd hos 
förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få 
in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Efter bearbetning 
av inkomna synpunkter ska nu programmet först för godkännas av 
Samhällsbyggnadsnämndet för att sedan antas av Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige Området kommer sedan att delas upp i flera 
detaljplaner. Den första detaljplanen kommer att påbörjas under 2017. 

GENOMFÖRANDE
Då kommunen är ägare till i stort sett all berörd mark som ska exploateras 
kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer delas i 
uppskattningsvis tio stycken områden vilka kommer variera i storlek. 
För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen av 
mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram. 
Du kan läsa mer om Genomförande på sidan 36.

Uppdrag Projketstudio Workshop Projektstudio
Planprogram
Antagande

2015 Detaljplaner
startas

Mark-
anvisningar

inledsHär är vi nu!

Preliminär
Byggstart 

2020

Planprogram - projekt Hestra

Forsatta uppdrag - projekt Hestra

Projekt Hestra 

2016 2017 2018-2020
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Stadsdelen Hestra har ursprungligen 
varit centrerad kring infartsstråket till 
Borås vid nuvarande Alingsåsvägen/
Kvibergsgatan. I omedelbar närhet 
till den gångbro som idag finns över 
Alingsåsvägen, låg tidigare en liten 
affär och, i anslutning till affären, 
en vändplats för bussen till centrala 
Borås. Denna plats utgjorde en 
samlingsplats för Hestraborna och 
kan sägas ha varit början till ett 
centrum för stadsdelen. Bebyggelsen 
på Hestra låg organiskt framvuxen 
främst mot väster, norr och nordost 
om samlingsplatsen. Mot söder 
finns stadsdelen Byttorp med 
Egnahem och flerfamiljshus. Det 
aktuella planprogrammet ligger i 
utkanten av Hestra, i västra och 
nordvästra delen av det område som 
ursprungligen benämndes Hestra. 
Stadsdelen, som vi avgränsar den 
idag, har fram till slutet av 1950-talet 
i princip helt präglats av ett odlings- 
och beteslandskap med tillhörande 
bebyggelse. Gårdsbildningarna 
har löst sammansatt grupperat 
sig främst på den västra sidan av 
Alingsåsvägen. Några få rester av 
odlingslandskapet och den äldre 
bebyggelsen finns ännu bevarade på 
Hestra och de utgör idag mycket 
viktiga komponenter för att skapa 
ett historiskt djup, en läsbarhet och 
därmed en förståelse för stadsdelens 
ursprung, framväxt och historia. 
De är kärnan till dagens Hestra. 
Under perioden 1930-1960, när 
Borås växte kraftigt, kom även 
områden som Hestra, som då 

uppfattades ligga långt ut från 
själva staden, att få tillskott av ny 
bebyggelse när staden sprängde 
sina gamla gränser. Det handlade 
i några enstaka fall om mindre 
flerfamiljshus samt ett antal nya 
boningshus i anslutning till äldre 
gårdar. De nya husen fick en modern 
utformning och anslöt i stort till 
funktionalismens stilideal, vilket 
delvis förändrade områdets karaktär. 
Denna bebyggelse är idag insprängd 
i den befintliga, något yngre, 
bebyggelsestrukturen och utgör en 
lite otydlig årsring på själva Hestra. 
I spåren av 1960-talets ekonomiska 
framgångar och en stark 
urbaniseringsvåg i Sverige förtätades 
Hestra med ett stort antal nya 
bostäder. Detta skedde främst öster 
och nordost om Alingsåsvägen 
utmed bland annat Gejersvägen och 
Ryssbyvägen där en mängd nya villor 
byggdes i tidstypisk stil vid slutet av 
1960-talet och under tidigt 1970-
tal. Framförallt de s.k. Atriumhusen, 
som HSB uppförde vid Glimmerplan 
1968, och radhusen vid Kvartsgatan 
från 1970, dominerar intrycket 
i denna del av Hestra. Genom 
sin placering i de östra delarna av 
Hestra blir dock avtrycket på den 
del som själva planprogrammet 
berör ganska begränsat.
Hestra skonades från 
miljonprogrammets storskaliga 
planeringsideal, trots att långt 
framskridna planer fanns för Hestras 
västra delar. En dispositionsplan, 
som omfattade 3 800 bostäder 

Hestras framväxt

för 11 000 invånare, fanns färdig 
1972. Den genomfördes aldrig 
på grund av textilkrisen och den 
stora utflyttningen från Borås 
som följde i dess fotspår. Delar 
av planen realiserades dock 1976 
när ett relativt stort antal radhus 
byggdes vid Romansgatan. 

Efter en lång stiltje i 
bostadsbyggandet på Hestra 
kunde ytterligare delar av 1972-
års dispositionsplan utnyttjas år 
1988, då en omfattande förtätning 
genomfördes vid Sonatgatan. 
Den tidstypiska bebyggelsestrukturen 
med sina karaktäristiska 
radhus skapar idag en tydlig 
årsring på Hestra. 

En vy över det som idag är Hestra parkstad. Foto: Trygve Åkesson hämtat från Hestraiboras.se

Med ett ursprung i en FÖP 
kallad ”Hus i park” från 1989 
skapades Hestra Parkstad under 
1990-talets första år. Utbyggnaden 
av det nya området avslutades 1994 
med en mässa kallad ”Nordisk 
Bostadsutställning”. Hestra 
Parkstad och mässområdet har 
idag i princip blivit synonymt med 
stadsdelen och dess bebyggelse 



Hestra Västra
Delområde 1 i detta program
Prognos 1989 för området var 150 villor vilket sedan omfomuleradaes i 
planprogram från 2006 till ca 60 villor. 
1989 var inriktningen för det sydvästra hörnet verksamhetsområde.

13 villatomter och LSS Boende utbyggt 2005-2006 

Hestra Parkstad
Bostadsutställningsområdet från 1994 omfattar 220 lgh och 
centrumfunktion. Området har sedan dess kompletterats 
2006 med 42 lgh samt 2010 med 42 bostäder. 
Totalt 304 Bostäder. (prognos 1989 var 200 bostäder.)

HESTRA 1989-2016
Totalt antal byggda bostäder inkl byggrätter 730 st
Prognos för ej genomförda etapper enligt FÖP 1989: 530 st
Prognos 2016: ca 800-1000 bostäder

Sjögläntan
Utbyggt 2013 -2016. 
Totalt 63 radhus/parhus (prognos 1989 var 120 lgh.)

Hestra Trädgårdsstad
Detaljplan antagen 2014 medger  
cirka 150 Bostäder vid Kantaten

Planbesked lämnat 2014. 
Cirka 10-15 Bostäder.

A
lin

g
såsvägen/Väg 180
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m
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n
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n

Orkestervägen

Göteborgsvägen

500 m

Hallatorp
37 enbostadshus utmed Valthornsgatan 
40 enbostadshus utmed Flöjtgatan 
9 kommunala tomter och förskola utmed Pianogatan.  
Samt en i gällande plan outnyttjad byggrätt för ca 18 bostäder på fastigheten Berwald 89. För 
denna pågår arbete med att ändra planen för att möjliggöra rad-/parhus bebyggelse. Totalt 
ca 100 bostäder och förskola (6 avdelningar) (prognos 1989 - 250 bostäder.)

Hestra Norra
Delområde 2 i detta program.
Utreddes inte i planprogrameet från 2006
Prognos 1989 för området var ca 380 bostäder
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utgör den helt dominerande 
årsringen, såväl fysiskt som mentalt. 
Området för utställningen har 
också förskjutit det som uppfattas 
som centrum av Hestra en bit 
västerut utmed Symfonigatan. 

När Hestra parkstad var topografi och värdefulla lansdskapselement 
utgångspunkten. Hus placerades antingen längs eller tvärs topografin, men alltid 
med landskapets förutsättningar som grund. Stenmurar och grusgångar anlades för 
att anspela på det gamla odlingslandskap den nya bebyggelsen placerats i.

Under 2006-2009 har det 
ursprungliga utställningsområdet för 
Hestra Parkstad kompletterats med 
fyra punkthus som relativt enkelt 
kan avläsas som senare tillägg.
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2006 tillkom bostadsrätterna i början 
av Hestra ringväg.

Både namnet Hestra Trädgårdsstad och utformningen av gatorna vittnar om hur 
viktig bostadsutställningen varit som identitetsskapare för det nuvarnde Hestra.

Det danska bidraget till Bostadsutställningen ritat av Vandkunsten skär topografin 
och visar därför endast kortsidan mot stråken vilket ger ett litet visuellt avtryck.

I enlighet med intentionerna i 
FÖP från 1989 har utbyggnaden 
av Hestra Parkstad fortsatt under 
2000-talet. Dessa senare tillkomna 
bebyggelseområden, uppförda 2008-
2016, har en tydlig struktur och egen 
karaktär med en tidstypisk arkitektur. 
De tre mest dominerande, Hallatorp, 
Hestra Höjd och Sjögläntan, innebar 

ganska omfattande tillägg till det 
ursprungliga Hestra Parkstad, 
men de inkräktar inte nämnvärt 
eftersom de har byggts med respekt 
och håller ett visst avstånd.  
Det senaste tillägget till stadsdelen 
Hestra byggs i tre etapper under 
2014-2017. Den nya bebyggelsen går 
under namnet Hestra Trädgårdsstad 

och byggs på marken där Hestra 
sjukhem tidigare låg. Sjukhemmet 
som byggdes 1978 hade när 
detaljplanen för bostadsbebyggelsen  
antogs stått övergivet i ett tiotal år.
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Programförslag

NATURNÄRA MED STADENS KVALITETER
Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är den 
övergripande målsättningen för den fortsatta utbygganden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära 
naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar och 
friluftsområdet vid Byttorpssjön. Hestra har även nära till vardagsservice och bra kopplingar/förbindelser till 
stadskärnans utbud. I bebyggelsen ska det finnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp 
människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och 
bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det finnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och 
rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.

HESTRA VÄXER... TILL ETT NÄRA, UNIKT OCH GRÖNT BOENDE
• Hestra ska vara platsen där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.
• Hestra ska inrymma flera olika sorters boenden där upplåtelseform, storlek och uttryck ska passa många behov.
• Hestra ska växa som en modern version av parkstadskonceptet där grönska och närheten till naturen är den bärande idén.
• Hestra ska byggas så att platsens unika värden och förutsättningar tas tillvara genom att utblickar, stråk 
 och mötesplatser skapar samband med naturen.

• Hestra ska som område fortsatt ha en unik karaktär där arkitektur, hållbarhet och kvalité är ledord.
• Hestra ska präglas av att stor omsorg har lagts vid mötet mellan de bebyggda delarna och den sparade naturmarken.
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Rik och hållbar vardag

Hållbart resande 
Enkla vardagsval 

Mötesplatser 
Föreningsliv 

Servicestruktur för olika skeden i livet 
Koppla samman – med kringområden och 

stadskärnan. Variation i boendeutbudet

Hyra, köpa! 
Storlek – ett rum eller flera rum 

Bo högst upp eller med markkontakt och egen 
täppa 

Behov och efterfrågan - Generationer och 
Demografi 

Hestra Standard 
Karaktär och Kvalité 

Arkitektoniskt utryck - Hestra Standard
Materialval - sunda och hållbara 

Grönstruktur och terränganpassning 
Gaturum och allmänna ytor med tydlighet och 

inbjudande karaktär

Unika värden får ta plats

Gröna länkar – del av stadens
 övergripande grönstruktur 

Ryssbybäcken är ett mervärde som ska 
stärkas och lyftas fram 

Hestra ängar ska utvecklas till en mötesplats för 
hela Hestra 

Friluftsvärdet - Besökspotential

Kajer mot det gröna

Storskogen ska upplevas och kännas nära 
Skapa bryn - aktivt skapa ny grönstruktur

Kreativ och öppen process

Samverkan
Dialog

Tydlig och sammanhållen projektstyrning

NÄRA - UNIKT - GRÖNT



16

VEM BOR I HESTRA 2030

Gittan 68 år, bor med sin make.
Vi njuter varje dag av vårt friare liv i lägenhet, behöver inte klippa gräs eller rensa 
rabatter. På morgonen sitter jag vid mitt frukostbord och ser ut över Borås. Vi bor 
på åttonde våningen i ett fantastiskt höghus. I eftermiddag ska jag träffa mina f d 
arbetskamrater och vi ska vara med i en bouleturnering på Byttorps idrottsplats, tror 
att vi har chans att vinna. Efter tävlingen kommer vi att gå till Hestra Midgårds- 
terrassen och äta något gott. Om vi orkar tar vi en promenad i området, hoppas att 
det finns några grönsaker att köpa hos odlarna borta vid Hestra ängar, de brukar 
vara kvar sent om det är vackert väder.

Julia 43 år med Oscar 13 och Lovisa 17 år
Tänk att vi fick tag på en lägenhet med balkong i söderläge, nära naturen och ändå så 
bra kommunikationer till centrum. Barnen kan lätt åka till sin pappa på Druve fors 
och Lovisa kan enkelt ta sig ner till sina klasskamrater på gymnasiet. Oscar är ute 
i skogen och nere vid Ryssbybäcken dagligen. Ibland kommer han till och med hem 
med fisk som jag får steka. Oscar ska vara med i en fisketävling som fritidsgården 
anordnar till helgen, roligt att det händer så mycket i området.

Nina och Fatima 25 år.
Nu kan vi ordna det precis som vi vill ha det, känns fint efter alla år i studentboende 
och andrahandslägenheter. Bra att bussarna går så ofta så att det är smidigt att ta sig 
ner till våra jobb i stan. Vi bor på fjärde våning och har en liten balkong där vi kan 
se skog och höjder, mest tall i och för sig. Framför vårt hus är det ett radhusområde, 
där verkar det bo mycket barn. Ikväll blir det musikquiz på restaurangen vid Hestra 
Midgård, vi kommer nog att gå dit efter joggingrundan på motionsspåret.

Miguel 37 år, gift med 3 barn, 1, 6, 10 år.
Jag är föräldraledig sedan 2 månader tillbaka, så bra man kan ha det. Vi 
bor i en lägenhet med en stor uteplats, alldeles bredvid den härliga lekplatsen. 
Tänk vilka möjligheter det finns att kunna vara ute med alla barnen. I 
morse följde jag med de stora till skolan, en alldeles lagom promenad. Den 
lilla somnade i vagnen, så jag kunde sätta mig på caféet och ta en kopp kaffe 
i lugn och ro, lite slösurfande blev det också. På hemvägen ska jag gå in 
och beställa tid hos frisören för de två stora barnen. Hoppas att min sambo 
kommer hem i tid så att jag hinner ner till korpmatchen i fotboll på Byttorps 
idrottsplats. Vi trivs verkligen i området och tänk att det har blivit så enkelt 
att pendla till Göteborg i och med snabbussen till järnvägsstationen.
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STADSBYGGNADSVÄRDEN
Stadsbyggnadsvärden ska illustrera hur samspelet mellan 
gårdar, gator, torg och parker kan fogas samman till en 
nyskapande, mer värdetät, varierad och grön stadsdel med 
blandat innehåll och funktion. Inriktningen och principerna 
som stadsbyggnadsvärden pekar ut kommer att ligga till 
grund för stadens fortsatta arbete med Hestras utveckling. 
Principerna anger en ambitions- och kvalitetsnivå som 
kommer att fördjupas och utvecklas tillsammans med olika 
aktörer i samband med kommande planutformning och 
säkras genom planbestämmelser i den juridiska detaljplanen 
eller i avtal kopplat till exempelvis markanvisningar. 

NÄTVERK AV PLATSER
Naturområden, parkområden och 
lekplatser ska sammanlänkas. Dessa skapar 
tillsammans en mångfald och variation 
av möten och funktioner. Även de mer 
halvprivata zonerna i anslutning till 
bostadshus är en del i denna struktur och 
skapar naturliga möten mellan människor.

TOPOGRAFIN
Området är kuperat och  kräver 
en noggrann höjdsättning. 
Särdrag i naturen framhävs 
såsom landskapsrum som dalar 
och kullar men även detaljer 
som bergsbranter och  stenblock 
kan bli karaktärsinslag.

NUDGING
Stora markparkeringar undviks till förmån för gårdar, 
park- och naturstråk. Cykelparkeringar ska finnas 
lättillgängliga nära bostadshusen.  
I Hestra ”göms” bilen med fördel i och under 
byggnader. Topografin skapar förutsättningar att 
på ett naturligt sätt nyttja nivåskillnaderna och 
lägga parkering under hus och gårdsmiljöer. 

HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade. 
Framkomlighet och trivsel är 
ledord. Skapa strukturer där 
kollektivresande är lätt och 
tillgängligt. 
Bilen ska få plats men 
inte dominera.

DENSITET
Lågt och glest i ytterkanterna 
mot skogsmarkerna ger utblickar 
mot naturen och skapar en 
övergång mellan natur och 
bebyggelse. Högt och tätt i 
anslutning till vägarna och vid 
entrépunkterna till området.

BOTTENPLAN
Samutnyttjande genom 
att servicefunktioner 
som förskolor och 
serviceboenden t.ex. 
LSS placeras med fördel 
i bottenplan på ett 
bostadshus. Befolkar 
området på olika tider.

VARIATION
Blandade 
upplåtelseformer 
och storlekar på 
bostäder ger dynamik 
och variation. 
Tillfredsställer olika 
behov och vardagsliv.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan bostadsområdena.  
Hus i park konceptets kvaliteter där 
bostadsgårdar och den sparade naturen mellan 
kvarteren binds samman till ett nätverk av 
miljöer och mötesplatser. Gårdarna ska inte 
upplevas som isolerade öar utan ska uppfattas 
som delar i den övergripande helheten. 

KAJER MOT DET GRÖNA
Ett aktivt möte mellan bebyggt 
och natur med bryn för att säkra 
strövskogen och storskogskänslan 
med bevarad närhet till 
bebyggelsen. Här placeras med 
fördel stigar och gångvägar. 
Skötselgraden kan variera.
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i mitten av bebyggelseområdet och 
är minst 2000m2 har ett medeldjup 
på 2,5 m och ligger i området där 
vägdragningen föreslås. Alternativ 
har översiktligt studerats men för att 
skapa en effektiv bebyggelsstruktur 
föreslås detta område att grävas ut 
vilket måste konsekvensbedömas 
och utredas vidare. Det andra 
torvområdet är större och djupare 
och bedöms inte rimligt att 
gräva ur. Varken ur ekonomisk 
eller miljömässig synpunkt. Det 
behöver studeras om den västra 
delen av torvområdet kan göras 
byggbar för en vägkoppling för 
att möjliggöra byggbara delar. 

ETAPPER OCH 
EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och 
tänkbar exploateringsgrad presenteras 
i strukturskissen. Här redovisas 13 
deletapper. Vi har utgått från en 
bruttoyta som benämns mark som ska 
bebyggas. I det här fallet betyder detta 
mark som förutom byggnader även 
består av grönområden, lekplatser, 
gator, torg, gång och cykelbanor 
etcetera. Det vill säga exploateringens 
bruttoyta. 50 procent av denna 
bruttoyta antas bli kvartersmark. 
Kvartersmarken antas sedan kunna 
bebyggas med byggnader till 30 
procent. Det kan ger ett mellan 0,3 
till 0,7, där 0,7 är för de allra högsta 
husen. Exploateringsgraden blir då 
relativt lik området kring Hestra 
ringväg som har en exploateringsgrad 

HESTRA VÄSTRA 2020-2025

1 Skapa en tydlig entré. Bostäder 
3-6 våningar och i vissa lägen 

något högre bebyggelse max 8-10 
våningar. Service och verksamheter 
ska lokaliseras intill entrépunkten. 
Möjlighet att integrera äldreboende 
och/eller LSS-boende i någon 
del. Ca 100-150 bostäder 

2-3 Blandad skala upp 
till 5/6 våningar. Hus 

i många volymer som skapar 
grupper och placeras i terrängen. 
Variation av lägenheter med 
balkong och med uteplats på 
mark. ca 150-200 bostäder

4 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola och/eller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.

5-6 Blandad skala mellan 
2-4 våningar. Flera 

volymer som placeras i terrängen.
Viktigt möte med naturen och 
Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

7 Förskola i karaktärsbyggnad i 
anslutning till naturmarken. 

Placering och höjd av byggnad 
behöver noga studeras för att få 
till ett varsamt och bra möte med 
Ryssbybäckens omgivning.

HESTRA NORRA 2025-2030

8 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för att 

skapa ett stadsmässigt och 
händelserikt gaturum utmed 
Orkestervägen. ca 80 bostäder 

9 Bebyggelse i punkthus och 
lamellform 3-5/6 våningar. 

Husen placeras utmed berget 
och upp på höjden, för att ta till 
vara utsikten. Torvrik mark och 
den kuperade topografin behöver 
noga studeras. Ca 80 bostäder.

10 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för 

att skapa ett stadsmässigt och 
händelserritk  gaturum utmed 
Orkestervägen. Mötet med 
naturen ner mot Ryssbybäcken 
är extra viktig. ca 100 bostäder 

11 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola ochieller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola. 

12 -13 Bebyggelse i 
många volymer. 

2-4 våningar. Ca 40 bostäder 

HESTRA VÄSTRA &  
HESTRA NORRA
Hestraprojektet omfattar två 
huvudområden – Hestra Västra 
utmed befintliga Orkestervägen där 
uppemot 500-600 bostäder kan 
rymmas och Hestra Norra vilket 
skapas genom en sammanbyggning 
av Orkestervägen och Musikvägen 
och kan inrymma uppemot 
300-400 bostäder. Dessa två 
huvudområden kan delas upp i flera 
delområden och innebär många 
projekt med olika byggherrar.
Hestra Västra är det första delområdet 
av Hestras fortsatta utbyggnad och 
här är mycket av infrastruktur etc. 
redan på plats. Hestra Västra har 
goda markförhållanden i utpekade 
bebyggelseområden med undantag 
från torvrikmark i sydöst (område 
1). Området har ett medeldjup på ca 
1,5m och bedöms kunna grävas ut. 
Gällande avståndet för bostäder till 
Ramnaslätts industriområde i söder 
kommer detta att studeras vidare. 
Inom den sydvästra delen finns 
fornlämningar i form av fornåkrar 
vilka även de kommer att utredas 
vidare i det kommande arbetet. 
För Hestra Norra är investeringarna 
större. Exempelvis är +vägdragningen 
om ca 1 km en stor investering. 
Även markförhållandena är mer 
komplexa då där finns två partier 
torvrik mark insprängt inom 
bebyggelseområdena vilket kan ses 
som försvårande och fördyrande. 
Det ena torvrika området som ligger 

på ca 0,4 till 0,6 i e-tal. Talet 
beräknas genom att den bebyggda 
ytan delas med storleken på en 
avgränsad markyta runtomkring.

VÅNINGSANTAL
I snitt ligger våningsantalet för hela 
utbyggnadsområdet mellan tre och 
fyra våningar. Högre bebyggelse 
fokuseras intill huvudgator, 
detta för att skapa ett så hållbart 
bebyggelsemönster som möjligt 
med närhet för många till både 
kollektivtrafik och eventuell 
service samt för att skapa trygga 
gaturum. Enstaka punkthus upp 
till tio våningar i form av enstaka 
punkthus placeras inne i området där 
topografin ger bra förutsättningar 
så som i Hestra parkstad.
 

Hestra 2020-2025-2030

Illustration över förhållandet mellan 
mark som ska bebyggas, kvartersmark 
och byggnader.

Mark som ska bebyggas
Kvartersmark
Byggnader
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PIANOGATAN
Pionogatan är planerad och förberedd för villabebyggelse och ägs av 
Borås Stad. Under programarbetet har området studerats översiktligt och 
en tätare exploatering bedöms möjlig. En inriktning mot flerbostadhus 
i 3-5 våningar bedöms rimligt för fastigheten. Funktioner som LSS 
-boende, äldreboende eller skola skulle kunna vara en inriktning. En högre 
densitet kring korsningen Orkestervägen-Symfonigatan-Melodivägen 
höjer densiteten och minskar upplevelsen av genomfartsled. Det hjälper 
även till att stärka korsningen som en entrépunkt till de planerade 
delarna. Förutsättningarna och inte minst bullersituationen behöver dock 
noga undersökas. En ny plan beräknas kunna antas tidigast 2020.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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TORPA-HESTRA 4:4
Planuppdrag gavs 2014 efter att 
ägaren till fastigheten Hestra 
4:4 ansökt om planbesked för 
att utveckla fastigheten med 
bostadsbebyggelse. Fastigheten ingår 
i Hestra Ängar som är en känslig 
landskapstyp vars karaktär är en 
unik resurs i Hestraområdet som 
stort. Öppenheten är en resurs och 
det är även en av få bevarade rester 
av det agrara Hestra. Bedömning 
som hittills gjorts är att byggnation 
inte lämpar sig i det öppna 
landskapsrummet utan att detta bör 
undvikas. Det var den här typen av 
landskap man hämtade inspirationen 
ifrån när man byggde Hestra 
Parkstad. Placering av bostäderna 
bör ske kring det område som utgörs 

av ladan och i dess anslutning och 
inte i det som beskrivs Öppen ÄNG. 
Till gårdsmiljöerna finns många 
kulturvärden kopplade som bör 
beaktas och utredas vid exploatering.
Ängsmarkerna och dess omgivningar 
föreslås utvecklas till en stadsdelspark 
som kan lyfta fram Hestras 
identitet kopplat till historien. 
Ängsmarken blir då en grön resurs 
och den gamla fägatan renoveras 
iordningställs som promenadstråk. 
Stenmurar och vegetation i form 
av större lövträd är några av de 
inslag som är viktiga att ta hänsyn 
till. I och med att planprogrammet 
blir antaget fortsätter arbetet 
med exploatering av Hestra 4:4 
i sin egen detaljplaneprocess.

Vy från Hestragärde mot nuvarande Hestra trädgårdsstad på 1960-talet (se karta 
till höger). Bilden visar landskapet kring gårdarna på Hestra och ur vilket land-
skap dagens Hestra växt fram. Foto: Stig Gunnarsson, hämtat från Hestraiboras.se

Ungefärlig 
placering av 
fotografen 
när bilden 

till vänster 
togs

Symfonigatan

Hestra Ringväg
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SAMMANHANG
Hestra bygger på naturen och 
ska så göra även då de föreslagna 
delarna adderats. Den föreslagna 
exploateringen visar sin logik ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv då 
man delar kartan mellan gröna 
ytor och exploaterade. De nya 
områdena vi+sar sig då som en 
komplettering i tomrummen mellan 
de redan bebyggda delarna i staden, 
en förtätning. Samtidigt sätter 
programmet en tydlig gräns för 
hur långt ut i naturen staden kan 
gå, genom att skapa en buffertzon 
kring Ryssbybäcken som markerar 
gränsen för expansion åt nordväst. 
Den identitetsbyggande närheten till 
naturen bevaras även i de kvarvarande 
gröna områden som bildar en 
mittaxel i Hestra som helhet.

GRUNDSTRUKTURER
Bebyggelse 
Bebyggelsen består av en blanding 
mellan olika upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar.
Stråk 
Stråken knyter samman området 
och kopplar utbyggnaden till såväl 
naturen som resten av staden.
Platser 
Det offentliga rummet har en 
grön karaktär och tillgodoser 
behovet av lek, vila, mötesplats 
och rekreation. Ligger i stråken.
Gröna länkar 
Hestra bygger sin identitet med 
utgångspunkt i närheten till naturen 
vilket gör den till den viktigaste 
strukturen. Den utgör strukturen 
inom utbyggnaden och knyter även 
ihop området med omgivningen.
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BEBYGGELSE

BLANDAT BOSTADSUTBUD
I utbyggnaden ska det finnas olika 
typer av bostäder för att skapa en 
spännande och varierad bebyggelse 
att bo, vistas i och passera. I hela 
området ligger tonvikten ligger 
på flerfamiljshus i 3-6 våningar, 
men även punkthus i uppemot tio 
våningar är möjligt där topografin 
tillåter. Även radhus i 2-3 vån är 
lämpligt framförallt närmast naturen. 
Totalt kan hela utbyggnadsområdet 
rymma upp till 1000 bostäder.

VARIAIATION I DENSITET
Längs lokalgatorna koncentreras den 
högre sammanhållna bebyggelsen 
av flerfamiljshus för att skapa en 
stadsmässig miljö. Även om dessa 

Bebyggelsestrukturens huvudprincip: 
Tätt och högt kring Orkestervägen. Upp till fem/sex våningar 
Lägre och glesare längre in i bostadsstrukturen med inslag av högre 
punkthus. Höjdvariation på byggnader inom kvarteren eftersträvas.

Bilderna visar skisser på olika byggnadstyper som kan tänkas bli akutella i utbyggnaden av Hestra. Dessa ska ses som idéer för hur man kan laborera med olika byggnadstyper för att bäst ta tillvara de naturliga förut-
sättningarna. Inom ett större kvarter kombineras dessa för att skapa en varierad och händelserik miljö i en männsklig skala.

En sekvens av lamellhus i olika utfö-
rande och höjd tätt inpå lokalgatorna 
skapar variation och ger trygga gatu-
miljöer. Kan längre in från lokalgator-
na placeras längs med topografin.

Sammanbyggda volymer erbjuder ett 
visuellt mindre intryck, samtidigt som 
bygg- och därmed boendeostnaderna 
kan hållas nere.

Byggnadsvolymer kan med fördel skära 
topografin och terrasseras för att inte 
skapa alltför dominanta och höga 
byggnadsvolymer.

Stadsradhus kan uppföras i två eller tre 
våningar och placeras nära gränsen till 
den sparade naturen.

Nära naturgränsen kan även parhusbe-
byggelse placeras. Detta är den minsta 
byggnadstypen som är aktuell.

gator har hög densitet, måste de 
vara öppna och möjliggöra att 
komma in i kvarteren och vidare 
ut. Huvudprincipen är att ju längre 
in i området och närmare naturen, 
desto lägre och glesare bebyggelse 
är huvudprincipen, men även här 
kan finnas högre flerbostadshus. 

ÖPPET OCH INBJUDANDE
Det är viktigt att det mötet mellan 
gata och bebyggelse blir så aktivt 
som möjligt, med variation i 
förgårdsmarken och entréer. 
Entréerna hjälper till att ge liv åt 
gatorna och ger förutsättningar 
för människor att mötas och 
förgårdsmarken ger plats för bl.a. 

grönska som gör att kvartersgatorna 
upplevs som kvarterets framsida. 
Huset bör ligga så pass nära gatan 
att det finns en kontakt mellan gata 
och entré, men förgårdsmarkens 
djup kan variera från tomt till tomt 
för att skapa variation utmed gatan. 
Bebyggelsestrukturen samspelar 
med stråken och uppmuntrar 
människor att röra sig igenom och 
även  stanna upp i området för 
att vistas på någon av grönytorna 
och gårdarna eller ta sig vidare 
till exempelvis strövskogen vid 
Ryssbyån eller ner mot Symfonigatan 
och området vid Byttorpssjön.
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MATERIAL OCH FORMSPRÅK
Material ska väljas med omsorg för 
att vara både hållbart och passande. 
Utformningen av bebyggelsen 
ska göra att upplevelsen av att 
området är sammanhållen med en 
egen identitet, med fördel kopplat 
till Hestras profil och identitet 
genom Bostadsutställningsområdet 
från 1994. Exempelvis används 
naturmaterial och naturfärger. 
Även området kring Hestra 
Trädgårdsstad (kv Kantaten) har 
ett variationsrikt innehåll gällande 
både skala och boendeformer 
kombinerat med ett eget uttryck. 
Inom bostadstomterna ska en 
medvetenhet omkring ekoeffektiva 
ytor finnas, vilket innebär att ju 
större del av fastigheten som är 
bebyggd desto mer buskar, träd och 
klängväxter krävs för att kompensera 
för bebyggelse och hårdgjorda ytor.

UTÖKAD SERVICE
Hestra Midgård ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
”centrum”. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 
0-6, fritidsgård, idrottshall, 
äldreboende m.m. Intill ligger 
även en mindre byggnad som idag 

är ett matställe men som under 
även åren fungerat som närbutik i 
perioder. Då stadsdelen vuxit fram 
under en period där bilismen och 
storskalighandel varit dominerande 
finns det en avsaknad av kommersiell 
service och arbetsplatser (utöver de 
kommunala servicefunktionerna).
Genom en fortsatt utveckling av 
Hestra med mer bostäder ställer detta 
krav på ytterligare servicefunktioner 
som nya förskolor och ökad kapacitet 
på skolorna i närområdet. Även 
ökat antal boende i området ger 
ökande förutsättningar för att kunna 
etablera någon form av närbutik 
eller liknande. Vid entrépunkten 
till de nya etapperna som skapas vid 
Symfonigatan och Orkestervägen 
bedöms det finnas potential att i 
kommande utvecklingsprocesser 
(detaljplan och markanvisning) få in 
butikslokal/-er i bottenplan men även 
studera möjligheten till att integrera 
kontor och serviceverksamheter.

FÖRSKOLA
Planprogrammet pekar ut behov 
av 2-3 förskolor. Inriktningen i 
planprogrammet är att förskolor 
med fördel placeras i bottenplan 

på bostadshus. Endast en specifik 
tomt pekas ut för förskola. 
Denna tomt ligger i höjdläge 
ner mot Ryssbyån som utgör ett 
känsligt topografiskt läge och där 
placering och höjd av förskole 
byggnad behöver studeras noga. 

SKOLA
Centralt i Borås stad  pågår ett arbete 
med en ”Skolstrukturutredning” där 
framtida behov av skolresurser utreds. 
Därav kan det inte i planprogrammet 
presenteras en beslutad lösning kring 
skolan. Beskedet för närvarande är 
att det totalt sett behövs två nya 
skolor oavsett om Hestra Midgård 
görs om enligt förslag nedan.
Utökning av skolkapaciteten på Hestra 
Midgård 
Det finns enligt en preliminär 
bedömning gjord av 
lokalförsörjningskontoret möjlighet 
att utöka elevantalet med 100-
150 elevplatser. Detta kan ske 
genom en förändring i de övriga 
verksamheterna. I detta fall 
behöver även skolgårdsmiljön 
studeras då friytorna inte anses 
klara detta idag. Här kan det 
komma att bli aktuellt med en 

ändring av gällande detaljplan. 
En utökning av skolkapaciteten 
innebär att äldreboendet kommer 
att behöva omlokaliseras. 
De i strukturskissen för planpro-
grammet utpekade skolområdena 
är i första hand för att illustrera 
ytbehovet för en skola för områden 
som är lämpliga att utreda vidare för 
skola. Ett läge i den Västra etap-
pen och ett i den Norra. Vardera 
område omfattar ca 20 000 m2.
Även skolor i närområdet studeras 
för att se om en kapacitetsökning 
är möjlig. Byttorpsskolans vilken 
ligger närmast Hestra bör särskilt 
nämnas. För Byttorpsskolan 
pågår ett detaljplanearbete för 
att se på utbyggnadsmöjlighet så 
att skolan kan gå från två till tre 
klasser per årskurs vilket blir en 
utökning med ca 150 elever. 

LSS- OCH ÄLDREBOENDE
Inom ramen för planprogrammet 
har ingen exakt placering eller 
koncept tagits fram gällande 
äldre- och LSS-boenden utan 
detta kommer att behöva tas med 
i kommande detaljplanering. 

Med fördel kan både äldreboende 
och LSS-boenden inrymmas i 
bostadskvarter i t.ex bottenvåningen. 

AVFALLSHANTERING
Borås Stads avfallsplan med 
renhållningsföreskrifter är styrande 
dokument. Dessa ligger till grund för 
planering och drift av avfallshantering 
i Borås. På Hestra ska det vara lätt att 
leva hållbart. Avfallshanteringen skall 
ligga i framkant vad gäller insamling, 
återanvändning och återvinning. 
Insamling av hushållsavfall ska ske 
nära de boende och systemet ska 
skapa goda förutsättningar att göra 
rätt.  Avfallshanteringen skall ses som 
en helhet och ett heltäckande system 
för bostäder och verksamheter. 
Systemlösningen skall inkludera 
fastighetsnära insamling där 
hushållen kan sortera alla fraktioner 
som finns på en återvinningsstation. 
För att avfallshanteringen ska 
kunna fungera utifrån dessa 
parametrar krävs att ytor och 
etablering finns med från början.

Sektrionen är en tänkt illustration av hur utbyggnaden 
skulle kunna se ut från MAKU stål längst till vänster till 
förskolan Kärnhuset på Pianogatan längst till höger.
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STRÅK
Närheten till såväl centrum 
som till flera av Borås större 
verksamhestområden, såsom 
Ramnaslätt, Viared med flera, ger 
Hestra ett strategiskt läge när det 
gäller arbetspendling med cykel. 
Cykel och gångvägar är väl utbyggda 
och ansluter redan idag Hestra 
med stora delar av Borås. Därmed 
kan de finmaskigare stråken inom 
utbyggnadsområdet förutom att 
knyta ihop Hestra internt enkelt 
knytas till resten av stadens utbud. 
Utgångspunkten för utbyggnaden 
är att de sammanlänkade vägarna 
Orkester- och Musikvägen ska 
försörjas med kollektivtrafik vilket 
ger goda möjligheter att välja bort 
bilen som transportmedel. Prognoser 
för biltrafikökningen visar att 
utbyggnaden i framtiden kommer 
att bidra till kapacitetsproblemen 
i Byttorps- och Tullarondellen. 
Se vidare om trafiken under 
Utredningar,  på sidan 34.

Lokalgator 
Lokalgatorna är huvudgatorna från 
vilka kvartersgatorna utgår. Här är 
trafikslagen separerade och det är här 
man hittar busshållplatser.  
Orkestervägen och dess utbyggnad ska 
vara lokalgata. Lokalgatorna har kom-
munalt huvudmannaskap.
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NYA GATOR
Planprogrammet har studerat en 
förlängning av Orkestervägen så 
att denna sammankopplas med 
Musikvägen. Detaljutformning av 
vägen och huruvida vägen ska vara 
öppen för allmän genomfartstrafik 
eller ej är inte fastlagt i 
programskedet. Vägdragningen 
är endast översiktligt studerad 
så att den ska följa topografin. 
Utformningen kring Orkestervägen 
är med separat gång och cykelväg. 
Bebyggelsens möte med gatorna ska 
vara händelserikt och möjliggöra 
aktiva gaturum. Entréer ska därför 
vändas mot lokal- och kvartersgator.

RÖRELSE OCH TEMPO
Planförslaget är utformat så att 
det ska vara enkelt, tryggt och 
bekvämt att välja att gå, cykla eller 
åka kollektivt till dagliga aktiviteter. 
Gatustrukturen är uppbyggd så 
att trafiken fördelas inom området 
och att entréer vänder sig mot 
gatorna. Alla kvartersgator är av 
samma dignitet och gatan delas av 
motorfordon, gående och cyklister. 
Gatorna är smala och flera gator 
föreslås innehålla träd vars placering 
växlar sida för att sänka fordonens 
hastigheter. Gatorna följer topografin 
vilket ger en naturlig variation 
och håller nere hastigheter.

HÅLLBART RESANDE
Det är viktigt att det i 
detaljplaneskedet arbetas vidare med 
att skapa tydliga och gena kopplingar 
genom kvarteren. Exempelvis mindre 
stigar/gångstråk mellan/genom 
bostadsbebyggelsen så det går att gena 
till grönområden och busshållplatser. 

En Mobility Managementutredning 
ska utföras av exploatörerna i 
samband med detaljplanerna 
för att säkerställa vilka åtgärder 
som behövs för att underlätta för 
gång, cykel och kollektivtrafik.
Det studeras olika alternativ 
kring strukturen för den framtida 
kollektivtrafiken i denna del av 
staden. Därav finns en osäkerhet 
kring framtida linjesträckningar 
och turtäthet. Symfonigatan är idag 
stommen i kollektivtrafikstråket 
genom Hestra och är även utpekat 
som stommen genom Hestra i 
framtida nät. Den Norra etappen 
i planprogrammet som ligger 
längst från Symfonigatan kommer 
behöva att linjesträckningen går 
Orkerstervägen/Musikvägen 
för att kunna få god/acceptabel 
kollektivtrafik som innebär 
ett avstånd om 300-400 m till 
busshållplats. Till Symfonigatan är 
det 600-800 meter från den Norra 
delen. I dagsläget ser inte Västtrafik 
att en linje längs Orkestervägen/
Musikvägen ligger i linje med de 
överenskommelser man gjort med 
kommunen. Innan det kan bli 
aktuellt att anta någon detaljplan 
för den norra delen måste en strategi 
finnas som Västtrafik är tillfreds med.

PARKERING
Att mötas av stora markparkeringar 
är något som ska undvikas. Intrycket 
av området ska vara hus i park 
och inte ”hus i parkeringsplats”. 
För att dämpa parkeringsytornas 
påverkan av intrycket i området ska 
parkeringslösningar som integreras 

Kvartersgator
Kvartersgator är gator för blandtrafik. 
De utgår från lokalgatorna och leder de 
olika trafikslagen in mellan kvarte-
ren. Kvartersgatorna har kommunalt 
huvudmannaskap.

Entrégator och -platser (ej bild)
Gator på kvartersmark med enskilt 
huvudmannaskap. Entrér till kvarteren 
och för angöring till husen.

i bebyggelsen eftersträvas. Det kan 
vara t.ex. parkering under mark, 
överbyggda gårdar med planterbara 
bjälklag eller mindre markparkeringar 
som vävs in mellan husen. 
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PLATSER
De tydligaste värden som identifierats 
i programarbetet rör rekreations- 
och naturvärden kopplade till 
framförallt två karaktärer som 
omfattas av planprogrammet;
Ryssbybäcken med sin anslutande 
granskog, samt ängsmarkerna i 
nordöst. Dessa två värdekärnor 
representerar det som gör 
Hestra unikt och attraktivt 
och ska därför behandlas 
varsamt vid exploateringen. 

NÄRPARKER OCH FICKPARKER
I de bebyggda områdena skapas en 
struktur där det insprängt mellan 
bostadsbebyggelsen finns gröna kilar 
och stråk som skapar ett finmaskigt 
nätverk av grönska och rörelse/
kopplingar mellan delområden.

STRÖVOMRÅDET KRING RYSSBYBÄCKEN 
Ryssbybäcken är en unik tillgång som ger hela 
utbyggnadsområdet karaktär. Bäcken skyddas från 
exploatering med en frizon som inte får exploateras 
med annat än stråk, leder och anläggningar kopplat till 
rekreation. D-et är också dessa som skall bilda stommen 
i grönstrukturen till vilka närparker och träffpunkter inom 
exploateringsområdet knyts med hjälp av gröna stråk.

HESTRA MIDGÅRD OCH BYTTORPS IP 
Stärka och aktivera Hestra Midgård som 
målpunkt och centrum. Stärka kopplingarna 
mellan Hestra Midgård och Byttorps IP samt 
se på fler funktioner och samutnyttjande.

ENTRÉ/NOD  
Korsningen Symfonigatan-Orkestervägen blir i och med utbyggnaden en extra viktig 
punkt då den kommer fungera som entré och annonsör för det nya området HestraX. 
Här finns det bästa läget att etablera enklare servicefunktioner då platsen genom sitt 
strategiska läge har ett stort upptagningsområde och nära till busshållplats.

500 m

STADSDELPARKERNA
Hestra ängar är de sista 
påminnelserna om det agrara Hestra 
innan stadsutbyggnaden och blir 
särskilt viktig då den dels är en 
av få korridorer för djurlivet, men 
också för att den tillför en naturtyp 
som är sällsynt i stadsnära lägen. 
Ängsområdet skall utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation 
och utgöra Hestras stadsdelspark. 
Element som stenmurar, hamlade 
träd och den gamla fägatan är 
element som ger extra karaktär och 
som ska bevaras/lyftas fram.
Byttorpssjöns område 
kantas även det i nordöst av 
lövskogsdominerande marker 
som hänger ihop med Hestra 
Ängar. Byttorpssjön är ett 
populärt rekreationsområde med 
ett kortare elljusspår, badplats 
samt fiskemöjligheter. Byttorps 
idrottsplats där Byttorps IF håller 
till ligger även i området ner mot 
Byttorpssjön. 
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GRÖNA LÄNKAR
Hestra byggs upp kring 
gröna samband i flera nivåer. 
Strukturbildande är kopplingarna 
till Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
och Hestra ängar. Genom de 
gröna länkarna knyts ett nätverk 
av platser och områden samman:
Strövområden; Rya åsar, 
Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
Stadsdelspark: Hestra ängar 
Närparker: Ordnas inom bebyggelsen
Träffpunkter: Ordnas inom gårdar 
och kvarter  
Gröna stråk: Säkerställs norr 
och söder om planområdet

Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens 

vattenresursprogram. 

Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden: 

• Strövområden

• Stadsdelsparker

• Närparker

• Träffpunkter

• Gröna stråk för djur- och växtliv

• Stråk för människan

STRÖVOMRÅDE 
naturupplevelse 

omväxlande terräng och biotoper 
stigar 

friluftsliv och motion 
utflyktsmål med 

kulturhistoria, djur 

GRÖNA STRÅK 
växt- och djurlivets 
sprid ningskorridorer 
och passager 

NÄRPARK 
lummig vegetation 

årstidsvariation 
vindskyddade sittplatser 

lek och spel 
parti med naturmark 

stillsamma promenader 

Beskrivning av olika grönområden 

STADSDELS PARK 
längre promenader motionsrunda 

trivsam, omväxlande miljö 
naturstudier förskola/skola 

odlingslotter 

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN 
människans till
gång till naturen 

minuters 
gångväg 

TRÄFFPUNKT 
lekutrustning 

större gräsyta för bollspel 
sittplatser 

För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den 

skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för 

alla och finnas inom räckhåll. 

6 Grönområdesplan 

Borås Stads riktlinjer för maxavstånden till de olika grönområdeskategorierna.  
Illustration hämtad ur Borås stads Grönområdesplan

HUS I PARK – URBAN NATUR OCH NATURPRÄGLAD URBANITET
Rummen mellan husen ska präglas av en väl gestaltad grönska. 
Karaktärsgivande element som finns på platsen bevaras, såsom 
topografiska stenblock och björkdungar. Däremot ska granskogen inte 
bevaras, eventuellt kan undantag göras för enskilda träd eller mycket 
stora grupper om ca 0,5 hektar inom det bebyggda. Anledningen är 
dess dåliga förutsättningar att gå från grupplantering till solitär och 
mindre grupper, vilket ofta resulterar i vindfällen och kraftigt förändrar 
markvegetation tills dess att alla upplevelsevärden är förstörda. 
Hus i park, fast bättre. Påståendet sammanfattar den grundregel som ska 
gälla för de nya delarna av Hestra. Här ska de naturförutsättningar som 
finns förädlas och lyftas fram. Gator, vägar och kvartersstrukturer ska 
anpassas efter den befintliga topografin och en statisk, rätvinklig struktur 
undvikas. Rörelsemönstret ska vara naturligt och bygga på den gående 
människans tempo. Ett finmaskigt nät av gångvägar och stigar ska göra 
det möjligt att ta sig mellan de större gatorna och även ut i naturen.
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GRÖNA KAJER
För att knyta de nya delarna av 
Hestra till naturen är det viktigt 
med en väl omhändertagen gräns 
mellan naturen och det bebyggda. 
Genom att hantera denna gräns 
redan i ett tidigt stadie säkras 
den kvalitet som är grundvärdet 
i hela utbyggnadsförslaget. För 
att möjliggöra detta kommer 
utbyggnaden bygga på principen 
Kajer mot det gröna, vilket är en 
modell som utvecklats av Järfälla 

En tät struktur ställer höga krav på gårdarnas funktion och utformning. Gårdarna ska 
i första hand vara en mötesplats för de som bor och verkar i kvarteret. Gröna, lugna 
gårdar för lek, rörelse, vila och gemenskap ska eftersträvas. Samtidigt får gårdarna inte 
upplevas som isolerade öar utan ska kunna uppfattas som delar av den övergripande 
helheten med topografisk anpassning och naturpräglad urbanitet som ledord. 

• Gårdarna ska vara omsorgsfullt planerade och hålla en hög kvalitet 
avseende utformning och innehåll för olika boendes behov

• Goda solförhållanden på gårdar och uteplatser ska eftersträvas. 

• Boendeparkering ordnas på kvartersmark integrerade i utformningen. 
Dominerande markparkering ska undvikas så långt som möjligt.

• Underbyggd marks bjälklag skall vara planterbara med träd.

kommun med hjälp av medel 
från Delegationen för hållbara 
städer/Boverket. Kort sagt innebär 
modellen att man gör gränsen mot 
naturen till en framsida istället för 
en baksida, som en kaj, en plats där 
man kan promenera, uppleva saker 
och vistas. Detta gör det möjligt att 
skapa trygghet genom aktivitet och 
rörelse och tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. I de aktuella 
områdena ligger utmaningen i att 

naturen domineras av granskog, 
vilken behöver minst en trädhöjds 
avstånd till bebyggd och anlagd 
mark då det ofta blir vindfällen i 
avverkningsgränsen. Därför ska redan 
i samband med avverkningen en 
brynzon anläggas intill granen för att 
både säkra avståndet till bebyggalesen 
och för att undvika att kajen blir en 
baksida med slyskog som resultat. 
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Det finns flera strategiska ställningstagande och mål på global, nationell, regional och lokal nivå som 
påverkar och är utgångspunkten i samhällsbyggnadsprocesser. De globala målen för hållbarhet, de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen samt bostadsbehovet är några som särskilt bör nämnas i detta 
sammanhang. I planprogrammet kommer endast en redovisning kring de lokala ställningstaganden 
och målen att göras då dessa härstammar och tar sin utgångspunkt ur de andra nivåerna.

Tidigare ställningstaganden 

VISION 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 
av Kommunfullmäktige som ett 
underlag för kommunens visions- 
och översiktsplanearbete. Enligt 
visionen ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. I 
vision 2025 framhålls att det finns en 
stor medvetenhet om hur livsmiljön 
påverkar våra val och vårt förhållande 
till hållbar utveckling. Detta är en 
värdering som präglar målen med 
utvecklingen av Hestra genom att 
stimulera till ett rikt och hållbart 
vardagsliv, där bland annat mötet 
mellan människor, samspelet med 
platsen samt hållbar utveckling är 
ledord precis som i Vision 2025.

ÖP 06
Översiktsplanen för Borås Stad,  
ÖP 06, anger samhällsbyggnadsmål 
och spelregler för hållbar utveckling. 
De samhällsbyggnadsmål i 
ÖP 06 som är vägledande 
för all ny markanvändning 
i Borås anger följande: 

• En resurshushållande 
bebyggelsestruktur . 

• Attraktiva bostäder i olika 
storlek och upplåtelseformer 
för alla medborgare.

• God arkitektur och estetisk 
kvalitet samt trygga, tillgängliga 
och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. 

• Trygga säkra och långsiktigt 
hållbara transporter. 

• Användningen av mark och vatten 
sker på ett sådant sätt att den 
långsiktiga produktionsförmågan, 
den biologiska mångfalden 
samt natur, kultur och 
friluftsvärden bibehålls.
Samhällsbyggnadsmålen är även 
konkretiserade genom de så kallade 
spelreglerna i ÖP 06. Dessa 
spelregler har varit utgångspunkten 
för detta planprogram. Under 
programarbetet har konstaterats 
att det finns behov av avvägningar 
mellan dessa spelregler då flera kan 
ses ha motstående inriktning. I 
programarbetet har avvägningen 
gjorts att spelreglerna gällande 
sammanhållen bebyggelsestruktur 
och bostadsutbud ska ses som 
prioriterade. Det är dock av stor 
vikt att spelreglerna kopplat till 
spridningskorridorer för djur och 
växtliv, kopplingar för friluftslivet 
samt närrekreationsperspektivet ska 
vara utgångspunkter i strukturen. I 
den norra delen är det även viktigt 

att säkra tillgången till närbelägna 
hållplatser för kollektivtrafik 
för att uppnå målet om säkra 
och hållbara transporter.

ÖVERSIKTSPLAN 2017
Mellan 30 januari och 30 april 2017 
har en ny översiktsplan för Borås 
varit ute på samråd. Då denna ännu 
inte är antagen är det fortfarande den 
äldre ÖP 06 som är den gällande. 

FÖP 1989
1989 antogs en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) över 
Hestraområdet. Denna presenterade 
inriktningen för Hestra med en 
utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter 
uppdelade på 11 etapper. Dessa 
etapper fördelas utmed Symfonigatan 
och Musikvägen som i FÖP-
förslaget föreslogs utgöra stommen 
i trafikstrukturen. Sedan den 
fördjupade översiktsplanens 
antagande har flera etapper byggts 
och strukturen från den fördjupade 
översiktsplanen har varit den bärande 
stommen i Hestraområdets framväxt. 
Sammanlagt har ca 550 bostäder 
byggts och färdiga byggrätter i 
detaljplaner finns för ytterligare ca 
50-100 bostäder. Även strukturen 
på vägnätet har byggts i enlighet 

med den fördjupade översiktsplanen 
med Symfonigatan och Musikvägen 
(Orkestervägen) som huvudstruktur. 
Ej genomförda etapper utpekade 
i den fördjupade översiktsplanen 
har stor potential att kunna 
genomföras men kräver en 
uppdatering utifrån nuvarande 
förutsättningar. De förutsättningar 
som den fördjupade översiktsplanens 

ställningstaganden grundar sig på 
behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas. Detta kan påverka 
avgränsning och läge av etapper. 
Detta planprogram omfattar i stort 
sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med 
undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. 
Huvudfokus är att se på de icke 
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genomförda delarna som pekades 
ut 1989 för att se på lämplig 
exploatering men även att se över 
de strategiska ställningstaganden 
som behöver göras avseende 
exempelvis kommunikationer, 
grönstruktur och servicebehov. 

PLANPROGRAM  
ETAPP 8-12 2002
I detta program undersöktes 
möjligheterna att bebygga det 
som i detta planprogram kallas 
Hestra Norra. Programmet har 
många övergripande idéer som 
liknar programmet 2017. Inte 
minst pekade man ut vikten av att 
anpassa bebyggelsen till landskapet 

och topografin. Man pekade även 
på att det är centralt att fortsätta i 
samma anda som Hestra Parkstad 
och se till att naturstråk bevarades 
i den kommande bebyggelsen. 
Dock landade programmet 2002 i 
slutsatsen att det områdena ur ”[…]
ekonomiska, stadsbyggnadsmässiga 
och geohydrologiska perspektiv inte 
anses lämpliga att bebygga[…]”. 
Varför det heller inte var aktuellt 

att koppla ihop Musik- och 
Orkestervägen. Resultatet av 
programmet blev istället att man 
föreslog ett nytt område benämnt 
etapp 12 och som genomfördes 
i form av Fagottgatan.
Programmet bedömde att prognosen 
för antalet möjliga bostäder i 
FÖP 89 var alldeles för hög med 
tanke på svårigheter att anpassa 

högre bebyggelse till terräng och 
landskapsbild och man tittade 
istället på hur man kunde planera 
för villatomter. Dessa skulle dock bli 
allt för dyra för att en exploatering 
skulle vara motiverad. Då Hestra 
planprogram 2017 bygger på en 
annan typ av bebyggelse  görs 
också en annan bedömning 
kring detta. Förutsättningarna 
att få in högre bebyggelse och 
därigenom fler  bostäder utan 
att tumma på landskapliga och 
topografiska kvaliteter ses som 
goda. Borås Stad har i nuläget 
andra strategier kring finansieringen 
av exempelvis den nya vägen. 
Precis som planprogrammet 2002 
ses även nu de geohydrologiska 
förutsättningarna, det vill säga 
mossarna som en utmaning för 
den norra delen. Dock inte så 
pass stor att i detta programskede 
avfärda möjligheten att 
exploatera delar av dem innan 
fördjupade utredningar gjorts. 
De stadsbyggnadsmässiga 
utmaningar programmet från 
2002 talar om är baserat på 
att området då utreddes för 
villabebyggelse. I och med att staden 
nu förespråkar en annan bebyggelse 
är utmaningarna annorlunda.
Sammanfattningsvis ser 
förutsättningarna bättre ut att 
lösa de frågor som 2002 gjorde 
att man avrådde exploateringäve.

PLANPROGRAM  
ETAPP 3-6 2006
För etapp 3-6 i den fördjupade 
översiktsplanen togs 2006 
ett planprogram fram. I 
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planprogrammet togs även området 
kring f.d. Hestra sjukhem med 
som lämpligt för bostadsutveckling. 
Detta område fanns inte med i den 
fördjupade översiktsplanen från 1989.
Detaljplaner finns därefter framtagna 
för etapp 3 och för området 
kring före detta Hestra Sjukhem. 
Båda områdena är utbyggda. 
Planrbetet för etapp 4-6 som 
också ingick i planprogrammet har 
däremot stannat av. Planprogrammet 
från 2006 angav en inriktning 
för etapp 5 och 6 med en relativt 
låg exploateringsgrad med främst 
villatomter för egenbyggare, totalt 
ca 70 villor. För etapp 5 närmast 
Ramnaslätts industriområde fanns 
vid tidpunkten för planprogrammet 
ingen möjlighet att gå vidare 
med bostadsbebyggelse pga av 
skyddsavstånd om 300 meter 
till industriområdet. Under 
2014 togs nya utredningar fram 
för att se på möjligheterna till 
bostadsbebyggelse och dessa visade 
på förändrade förutsättningar vilka 
öppnar upp möjligheterna att gå 
vidare med båda etapperna. Läs 
mer om detta under rubriken 
Riskutredning med fördjupning 
kring luftspridning på sidan 34. 
Gällande etapp 4 är detta område 
utpekat för verksamheter för 
småindustrier (ca 9000 kvm). 
Skyltläget i korsningen Symfoni-
gatan/Orkestergatan framhålls 
i planprogrammet. Inriktning 
mot småindustri bedöms inte 
aktuell utan istället ska det prövas 
om området kan vara lämpligt 
för bostäder och service.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom Planprogramsområdet 
ingår flera detaljplaner. Samtliga 
har en inriktning mot bostäder 
och samhällsservice.
P 655 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Lillesjöområdet - 1976
P 657 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Folkvisan - 1976
P 733 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Solosången m.m. 1981
P 861 – Detaljplan för Hestra,  
etapp 1, del av Torpa-estra 4:1 - 1992
P 925 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv Växelsången m.m. 1996
P 987 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv 7, del av Torpa-Hestra 4:1 - 2000
P 1038 – Detaljplan för del av 
Norrby, del av Torpa-Hestra 
4:1, (Hestra 12) - 2004
P 1056 – Detaljplan för 
Hestra, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av Hallatorp - 2005
P 1071 – Detaljplan för del av 
Hestra 7, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av kv Berwald - 2006
P 1143 – Detaljplan för del 
av Hestra 7, etapp 4, del av 
Torpa-Hestra 4:1 m fl - 2010

MILJÖMÅL BORÅS STAD
I miljömålen för Borås Stad 
2013-2016 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen 
i fyra prioriterade områden. 

• Hållbara perspektiv
• Hållbar samhällsplanering 
• Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

• Hållbar natur
Där målen inom området hållbar 
samhällsplanering framförallt 
syftar till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, men även miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

”Borås stad planerar för ett hållbart 
samhälle och arbetar för att 
invånarna ska ha en hälsosam 
livsmiljö i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand 
genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden 
och tysta miljöer värderas 
liksom energieffektiva lösningar 
och medvetna materialval”
Planprogrammet för Hestra utgår 
från denna målformulering.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM BORÅS STAD
Planprogrammet följer de strategiska 
målen avseende planering för 
hållbart boende i Borås stads 
Bostadsförsörjningsprogram’:

• 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.

GRÖNOMRÅDESPLAN BORÅS 
STAD
Förtätning av stadens bebyggelse 
är viktig ur socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv, 
med bl.a. ökat kvarboende, 
minskade transporter och 
bibehållen kommersiell service. 
Grönområdesplanen ska vägleda så 
att förtätning av bebyggelsen och de 
gröna värdena kan samverka i stadens 
fortsatta utveckling. Syftet med 
grönområdesplanen är framförallt att 
trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i 
kommunen samt att ge ett underlag 
vid planering och byggande. 
Grönområden har stor betydelse 
för såväl människor som djur. 
Vistelse i grönområden har bl.a. 
positiv inverkan på människors 
såväl fysiska som psykiska hälsa. 
Borås Stads grönområden delas 
in olika kategorier: strövområden, 
stadsdelsparker, närparker, 
träffpunkter, gröna stråk för djur- 
och växtliv samt stråk för människan. 
Planprogrammet för Hestra berör 
samtliga av dessa kategorier/nivåer.
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ARKEOLOGI
Under 2015 gjordes en särskild 
arkeologisk utredning vilken utfördes 
av Lödöse Museum. Utredningen 
indikerar fyra röjningsrösen. 
Lödöse museums bedömning 
är att all form av exploatering 
skall föregås av arkeologisk 
förundersökning. Förundersökning 
har initierats av Borås stad och denna 

slutredovisades ututi april 2017. 
detFörundersökningen resulterade 
i att det finns två fornlämningar 
kvar inom det tänkta planområdet. 
Övriga lämningar skall betraktas 
som undersökta och borttagna. De 
kvarvarande lämningarna består 
av en stensättning, RAÄ Borås 
167, och ett gravfält bestående 

av minst 7 flatmarksgravar, RAÄ 
Borås 169. Om planerna på den 
tilltänkta exploateringen fortgår 
måste en slutundersökning göras 
gällande RAÄ Borås 167 och 
169. Dessa är markerade med 
en röd ring på kartan nedan. 
I samband med tidigare 
detaljplanearbeten och exploateringar 
på Hestra har även rapporten - 
Hestra en agrarhistorisk underökning 
 (UV VÄSTRAPPORT 2004:5) 
tagits fram. Denna kartlade 
ca 200 röjningsrösen samt 
terrasskanter och åkerhak. 
Sedan planprogrammet gick ut på 
samråd har även en arkeologisk 
utredning gjorts för den norra delen 
av programområdet. Även här har ett 
antal röjningsrösen, en kolningsgrop 
samt en gränssten och lämningarna 
kommer behöva förundersökas i 
samband med fortsatt planarbete. 

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN
Melica gröna konsulter har tagit 
fram en rapport (Melica 2016-
02-08) Utredningen omfattar tre 
huvudmoment. Inventering av 
natur- och landskapstyper samt för 
dessa dels typiska allmänna arter, 
dels förekommande naturvårdsarter, 
inventering och utvärdering av 
frilufts- och rekreationsområden 

UTREDNINGAR
Flertalet initiala utredningar har tagits fram för att se på de övergripande strukturerna och 
identifiera förutsättningar och utgångspunkter av strategiskt karaktär. Dessa utredningar kommer 
att behöva fördjupas inför respektive detaljplaneprocess beroende på läge och avgränsning.

 

Karta visande sammantagna bedömningen av värdefulla strukturer, 
funktioner och naturvärden. (Melica 2016-02-08)Kartkälla: Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2016-01-16
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samt inventering och analys av 
strukturer, sammanhang och 
funktioner, däri ingår grönstrukturer. 
Sammantagna naturvärdena, 
strukturer och funktioner listas 
samt redovisas i en karta med vitala 
ekologisk länkar samt text där 
Hestra bytomt och dess samband 
(Hestra Ängar), Lillesjöstråket, 
Bostadsutsällningsområdet från 1994, 
Länk till Rya åsar, Ryssbybäcken 
samt granskogen pekas ut. 
Området kring Hestra Ängar har de 
högsta naturvärdena. Inför fortsatta 
detaljplanearbete föreslås fördjupade 
inventeringar. Möjligheten till 
utbyte med det större löv- och 
kulturlandskapet Rya åsar är då 
sannolikt av stor betydelse – i 
synnerhet den gröna länken söderut 
till kvarteret Kantaten. För denna typ 
av samband gäller; ju större bredd 
på länkarna, ju bättre kvaliteter 
inom dem och ju lägre barriärer som 
bryter igenom dem, desto bättre 
samband. Den nya bebyggelsen på 
den gamla sjukhemstomten delar 
upp länken i två; en mycket smal i 
öster, där dock en hel del rörelse av 
människor och djur kan förväntas 
då gångstråket går i tunnel under 
Symfonigatan, och en bredare över 
den bevarade lövskogen i väster.
Ryssbybäcken vattendrag utgör en 
viktig sambandslinjer i landskapet 
och vattendragens fisk och 
andra organismer är beroende 
av förhållanden både nedströms 
och långt uppströms. Negativt för 
värdena inom området är den stora 
dominansen av gran ända fram till 
bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas 
med försiktiga gallringar. Det 

ovanligt stora och sammanhängande 
beståndet av gammal granskog, med 
länkar både utåt och in mot staden 
är en stor potential för framtiden. 
Viktiga värdeskapande strukturer 
är rikedomen av branter och 
våtmarker, medan elementen död 
ved i olika former är mycket sparsamt 
förekommande. I och med den 
höga åldern på skogen har den trots 
detta ett högt potentiellt naturvärde. 
Länken över Symfonigatan (6) 
in mot staden är på grund av de 
senaste bebyggelseexploateringarna 
nu ganska smal. 
Skogen som rekreativt närområde till 
Hestra är en viktig del i invånarnas 
vardag. Det är tydligt att området 
används för flera ändamål, strövande, 

löpning, cykling, scoutliv och lek. 
Stigarna är talrika genom området 
och framkomligheten är god. 
Den inventering som är utförd 
är på ett övergripande plan och 
dessutom gjord under vinterhalvåret. 
I första skedet kommer Hestra 
ängar att naturinventeras under 
sommaren 2017. Naturinventeringar 
kommer sedan att göras även 
för övriga områden, men först 
då en mer detaljerad bild av 
planläggningen är klar.

RISKUTREDNING MED FÖRDJUP-
NING KRING LUFTSPRIDNING
En riskutredning (Hestra 6, Borås 
Stad, framtagen av Norconsult utgår 
från de generella riktlinjer som finns 
angivna i Boverkets skrift ”Bättre 

plats för Arbete” vilken redovisar ett 
skyddsavstånd om 400 m gällande 
Maku Stål ABs verksamhet som har 
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton 
lösningsmedel per år. För att kunna 
frångå detta generella avstånd måste 
en fördjupad spridningsberäkning 
kopplat till topografi, vidriktning och 
andra lokala förutsättningar tas fram. 
En fördjupad spridningsberäkning 
är framtagen av Luft i Väst under 
nov 2013. Denna påvisar att det 
generella avståndet om 400 meter 
kan minskas. Utredningen påvisar att 
isolinjen för xylenkoncentrationen 
240 μg/m3 ligger 188 meter från 
utsläppskällan, alltså skorstenen. 
I PM från miljöförvaltningen 
(Miljöförvaltningen Borås 

Stad, 2016-10-26) finns även en 
sammanställning av miljömedicinska 
aspekter där lukttröskeln är den 
faktor som vid förhärskande vind 
kan överskridas. Den samlade 
bedömningen som Borås Stad gjort 
kopplat till framtaget underlag är 
att utifrån försiktighetsprincipen 
ska bebyggelse inte placeras närmare 
än 200 meter från utsläppskällan. 
Frågan kring luftspridning har 
fortsatt under våren med bland 
annat nya beräkningsmodeller, dock 
kvarstår arbete för att med säkerhet 
kunna göra en fullgod bedömning 
kring lämpliga skyddsavstånd 
och placering av bebyggelse.

BULLER – INDUSTRI OMGIVNING
En bullerutredning kopplat till 
industri och verksamhetsbuller 
är framtagen 2014-05-21 av 
Soundcon. Beräkningen visar att 
ljudutbredningen dagtid i området 
ej översitger riktvärdet 50 dBA. Om 
man i beräkningarna för dagtid tar 
med Tranemo trädgårdstjänst som 
ca 1-3 gånger per år och då i ca 0,5-1 
dag nyttjar en flistugg överskrids 
riktvärdet över hela området. Då 
detta infaller så sällan och under 
begränsad tid bedöms denna faktor 
inte påverka möjligheten för att 
utveckla bebyggelseområdet. Nattetid 
överstiger man inte riktvärdet om 
40 dBA för bebyggelseområdet. Om 
bergtäkten ska bedriva drift under 
nattetid enligt samma tillstånd 
som man för närvarande har för 
dagtid så överskrids värdena.

Kartan visar den av Luft i väst beräknade (Luft I Väst, 16 december 2016) isolinjen för 240 mikrogram/m3 xylen under en 
vecka. Världshandelsorganisationens riktvärde för toluen som av arbetsmiljöverket  jämställs med xylen är 260 mikrogram/m3 
och vecka (Luft i Väst, November 2013).

Orkestervägen
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TRAFIK PM
Sweco har tagit fram en trafikanalys 
för nya bostäder i Hestra daterad 
2016-10-04. Utredningens slutsatser 
kan sammanfattas enligt följande:  
Totalt planeras utbyggnaden 
omfatta ca 800 (1000) lägenheter 
vilka beräknas alstra 4 000 (5000) 
bilförflyttningar/vardagsdygn. 
Genomfartstrafik mellan väg 180 
och Göteborgsvägen bedöms 
förekomma på framförallt 
Symfonigatan och troligen även 
på Fjällgatan. Trafikflödena på 
vägnätet i området präglas av 
arbetspendling vilket medför 
tydliga toppar på morgonen och 
eftermiddagen. I utbyggnadsförslaget 
ansluts bostäderna till en ny gata 
som kopplar ihop Orkestervägen 
och Musikvägen. En fråga är om 
gatan ska göras genomgående eller 
ej eftersom det inte är önskvärt med 
genomfartstrafik på Muskvägen 
och Orkestervägen. Frågan 
påverkar främst tillgängligheten 
för trafikanter till och från den 
norra delen av utbyggnadsområdet. 
Med en genomgående gata väljer 
bostadstrafiken från den norra delen 
i stor utsträckning Orkestervägen 
mot Symfonigatan oavsett om man 
ska vidare mot väg 180 eller mot 
Göteborgsvägen. Kapacitetsanalyser 
har gjorts för fem korsningar på 
väg 180 och Göteborgsvägen med 
förutsättningen att den nya gatan 
är genomgående. Analyserna visar 
att baserat på 2015 års trafiknivå är 
framkomligheten god med önskvärd 
standard i samtliga korsningar. 
Baserat på 2015 års trafiknivå och 
om Hestra skulle byggts ut idag 

är det främst framkomligheten 
Byttorpsrondellen som påverkas. 
Belastningen är redan idag tidvis 
hög vilket gör att med tillskottet 
från Hestrautbyggnaden minskar 
standarden till godtagbar nivå. 
På längre sikt, fram till 2040 
års prognostiserade trafiknivå, 
blir Byttorpsrondellen och 
Tullarondellen överbelastade. 
Framkomlighetsstandarden minskar 
till godtagbar nivå i korsningen 
väg 180 – Symfonigatan samt 
i Hestrarondellen. Korsningen 
väg 180 – Fjällgatan får önskvärd 
standard även på längre sikt. 
Göteborgsvägens utformning 
kommer att förändras då kommunen 
fått statsbidrag för att bygga 
framkomlighetshöjande åtgärder för 
kollektivtrafiken på delen mellan 
Lundaskogsrondellen och Tullamotet. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik 
förbättras. Detta är dock mer 
osäkert hur biltrafiken kommer 
att påverkas av förändringarna på 
Göteborgsvägen då utformningen 
ännu inte diskuterats.

DAGVATTEN
En övergripande dagvattenutredning 
är framtagen (COWI 2016-12-21) 
vars syfte är att beskriva hur en 
förändring av markanvändningen 
från skog till urbana områden 
påverkar vattenbalansen. 
Utredningen visar hur de 
huvudsakliga avrinningsområdena 
i området ser ut idag och hur ett 
bebyggande av delområden kommer 
påverka de naturliga flödesvägarna. 
Utredningen syftar även till att 
identifiera de större möjligheter 
och begränsningar för avledning 

av dagvatten som planområdet har. 
Då planerad bebyggelse angränsar 
till stora naturmarker föreslås 
dagvattnet ledas mot ett grönområde 
eller ett dagvattensystem med 
erforderlig kapacitet i närområdet. 
Exploateringen kommer ge ett 
marginellt tillskott till flödet i 
Ryssbybäcken på årsbasis med 
mindre än några procentenheter. 
Momentant i vissa sektioner kommer 
tillskottet vara högre men detta 
bedöms inte utgöra några problem 
då bäcken har god kapacitet och 
har möjligheter att klara flödet. 
Utifrån generella antaganden kring 
hur hårdgörning av naturmark 
påverkar flöden av dagvatten finns 
heller inte någon anledning att anta 
kapacitetsproblem i den befintliga 
dagvatteninfrastrukturen. Det gäller 
även om dessa belastas ytterligare i 
och med utbyggnaden. Undantaget 
är de mängder vatten som uppstår 
i och med avvattningen av skogen 
nord och nordväst om kvarteret 
Sibelius och Hestra ringväg. Drift 
samt säkring av framtida kapacitet 
för detta område kommer utredas 
vidare under det fortsatta arbetet.

GEOTEKNIK
Geotekniskt underlag är framtaget i 
två omgångar då området utökades 
under 2015. ÅF-infrastructure AB 
har tagit fram underlag daterat 
2014-10-31 och 2016-06-01. Inom 
programområdet finns områden 
med torvrik mark. Djupet varierar 
mellan ca 0,5 – 9 meter. Dessa 
områden har med undantag av tre 
områden lagts utanför de områden 
som föreslås ska studeras vidare 

för byggnation i kommande 
detaljplaneprocesser. Bergras, 
blocknedfall, utgrävning av torv samt 
grundläggningsförutsättningar är 
frågor som kommer att fördjupas.

FORSATTA UTREDNINGBEHOV
Arkeologi 
Slututredning för två lokaler i 
den västra delen återstår och 
för den norra delen behöver en 
förundersökning av ett antal fynd 
göras. Fördjupade utredningar 
är med andra ord fortsatt 
aktuellt för båda områdena.
Natur och landskap 
Torvmarkernas funktion och värde 
kommer behöva utredas djupare.  
Fördjupning kring Hestra ängar 
påbörjas med en naturinventering 
under sommaren 2017. Sedan 
kommer området fortsatt utredas 
för restaurering och utveckling 
till naturpark. Arbetet kommer 
ske i samband med att detaljplan 
för Torpa-Hestra 4:4. 
Fördjupade utredningar i hela 
programområdet kommer behövas i 
det fortsatta arbetet. 
Kompensationsåtgärder för de 
naturvärden som påverkas behöver 
utredas närmare då en mer 
detaljerad struktur är fastlagd.
Risk och hälsa 
Luftspridningen kopplat till MAKU 
stål behöver fortfarande utredas 
ytterliggare för att säkerställa en 
god livsmiljö. Detta arbete fortgår 
och förs nu över formellt över till 
detaljplanearbetet.  
Buller kopplat till trafik kommer 
behöva utredas närmare då 
trafikmängder och bebyggelsens 

omfattning och placering är 
presenterat. 
Buller kopplat till industrierna 
inom Ramnaslätts industriområde 
behöver fördjupas.
Dagvatten 
Påverkan på befintliga 
dagvattensystem och vattendrag 
behöver  fördjupas. Även frågor kring 
drift och huvudmannaskap behöver 
utredas vidare i vissa områden 
utanför exploateringsområdena. 
Geoteknik 
Fortsatta utredningar av 
geotekniska förutsättningar 
kommer ske i detaljplanearbetet.
Service och skola 
Under den kommande processen 
behöver lokalisering och markbehov 
för ny skola eller skolor fastställas. 
En ny skola skulle även påverka 
Hestra Midgårds verksamhet 
varför även dess roll i framtiden 
behöver utredas vidare.
Ny väg 
Utredningar kring kostnader, 
utformning etcetera för en 
ny väg behöver fördjupas.
Trafik övergripande 
På en övergripande nivå förs 
diskussioner mellan Borås stad 
och trafikverket för att lösa 
frågor kopplade till en ökande 
befolkning och därigenom ökande 
belastning på trafiksystemet.
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På Hestra har Borås Stad traditionellt 
haft en hög ambitionsnivå vad gäller 
utförandet och det är något som 
även kommer att eftersträvas i den 
fortsatta utbyggnaden av stadsdelen. 
Markanvisningsprocessen är därför 
ett viktigt verktyg där riktlinjer och 
krav kan ställas för att nå upp till 
de högt ställda förväntningarna
Det är viktigt att säkerställa att de 
värdeord som är framtagna för den 
fortsatta utbyggnaden av Hestra 
följs upp genom hela processen. En 
viktig orsak till att utbyggnaden 
av bostadsutställningsområdet 
Hestra Parkstad blev så lyckad var 
att det under hela processen fanns 
resurser till att följa upp alla projekt 
in i minsta detalj ända till färdig 
byggnation. Det är viktigt att sådana 
resurser säkerställs även i denna nya 
utbyggnad av Hestra. På detta sätt 
kan det.ex.empelvis säkerställas att 
träd som anses värdefulla sparas, 
att de intentioner om hus som ska 
ligga i naturmiljö följs och att stora 
markområden inte grovschaktas, 
för att nämna några av de principer 
som Borås Stad anser är viktiga.
I planprogrammet redovisas att 
Orkestervägen och Musikvägen 
byggs samman som ettförstahandsval 
vilket gör att de västra och norra 
delområdena länkas samman på ett 
naturligt sätt. Det råder i dagsläget 
en stor osäkerhet om det kommer 
att vara möjligt att bygga ihop dessa 
vägar av såväl hållbarhets- som 
ekonomiska skäl. Det norra området 
belastas av en del torvfickor av 

varierande storlek och djup. Dessa 
fickor måste grävas ur och torvmassor 
schaktas bort vilket fördyrar en 
exploatering av marken. Dessa 
frågor måste därför utredas vidare.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 
HUVUDMANNASKAP
För de tillkommande 
bebyggelseområdena föreslås 
kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar 
för iordningställande och skötsel av 
allmän platsmark inom de framtida 
detaljplanområdena. Exempel på 
allmän platsmark är gator och parker. 
Exploatören, d.v.s. den som kommer 
att bygga, och senare de framtida 
fastighetsägarna ansvarar för åtgärder 
på kvartersmark. Kvartersmark kan 
förutom byggnader även bland 
annat innehålla gator och vägar. 

MARKANVISNINGSPROCESSEN
Eftersom Borås Stad äger i princip 
all mark som ska exploateras inom 
planprogramsområdet kommer 
markanvisningar av kommunal mark 
att ske. Områdets storlek medför att 
flera markanvisningar, som kommer 
att variera i storlek såväl arealmässigt 
som i antalet bostäder, kommer att 
genomföras. Borås Stad beräknar att 
det totalt kommer att röra sig om ett 
tiotal markanvisningar i olika former.
I ett tidigt skede kommer ett antal 
tävlingar att ske för att säkerställa 
en hög nivå och inriktning på 
kommande byggnation. Formerna 
och upplägget av markanvisningar 
kommer därefter att variera och 

även direktanvisningar kommer 
att tillämpas. Exempelvis kan 
ett förslag som lämnats in i en 
tävling innehålla kvaliteter som 
passar in ett annat område vilket 
kan leda till en direktanvisning.
Genom att variera de olika 
områdenas storlek kan en ökad 
mångfald uppnås och många olika 
aktörer kan erbjudas anvisning av 
mark, vilket kommer underlätta 
arbetet med att förverkliga 
planprogrammets idéer om ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar. Det 
är av största vikt att säkerställa 
att det även byggs hyresrätter.
För de första delområdena kommer 
anvisning av mark ske parallellt 
detaljplaneprocessen. Detta för 
att vinna tid och komma igång 
med projektet, och även för att.
ex.ploatören till viss del ska 
kunna arbeta tillsammans med 
planförfattaren i syfte att säkerställa 
att en optimal byggnation kommer 
till stånd. För senare markanvisningar 
är ambitionen att detaljplanerna ska 
ha vunnit laga kraft för att möjliggöra 
en så snabb process som möjligt från 
markanvisning till utbyggt område.

Genomförande
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NOLLALTERNATIVET
För att kunna ge en översiktlig bild 
av vilka konsekvenser en utbyggnad 
av Hestra får har en värderos använts. 
Värderosen är ett verktyg för att 
översiktligt analysera och illustrera 
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt 
och ger en indikation om var 
bristerna och styrkorna i förslaget 
finns. Ett nollalternativ, som innebär 
att området lämnas precis som det 
är idag, ställs mot hur man tror 
resultatet skulle bli i och med en 
utbyggnad. Värderosen till höger 
redovisar projektstudiogruppens 
samlade bedömning i form 
av ett medianvärde. 
I de flesta fall bedöms utvecklingen 
stärka de olika frågorna med 
undantag för grönstrukturen, vilket 
inte får ses som anmärkningsvärt 
då en hel del skogsmark försvinner. 
Däremot ökar exempelvis den 
biologiska mångfalden då skogen 
idag är ganska artfattig. 

Konsekvenser

Attraktivitet och investeringsvilja Social trygghet och folkhälsa

Lokal ekonomi och socialt kapital

Möten, Trygghet och lokalt engagemang

Hälsa och säkerhet

Identitet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grönstruktur för rekreation

Grönstruktur

Blåstruktur

Transportenergi

Långsiktig resurshushållning

Kretsloppssystem, miljöteknik

Nollalternativ
Nytt förslag
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BLANDAT BOENDE
Bebyggelsestrukturen ska utformas 
med syfte att vara inbjudande 
för besökare från andra delar av 
staden. Trafikmiljön ska vara lugn 
med möjlighet för vistelse på 
gatan för boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen bryts av gröna 
kilar med aktivt innehåll och dessa 
kilar kopplar till värdekärnorna. 
Kilarna är potentiella mötesplatser 
för både boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen ska innehålla 
en blandad bebyggelse som skapar 
förutsättningar för integration mellan 
olika grupper i samhället. Målet är att 
området ska innehålla en bebyggelse 
som är tillgänglig och attraktiv för 
en stor grupp människor i samhället. 
Inom planområdet planeras olika 
platser som ska fungera integrerande 
mellan såväl boende inom området 
som människor som besöker 
området. De gröna aktivitetskilar 
som sträcker sig in i området har 
potential att bli platser där barn 
från hela området träffas och leker.
Blandningen av människor 
riskerar att inte uppnås om 
det inte tillkommer hyresrätter 
och billigare boende. I det 
följande detaljplanearbetet och 
markanvisningarna blir det viktigt att 
undersöka vilka typer av bebyggelse 
som kan tillföras området för att 
öka den sociala bladningen.
Ett effektivt markutnyttjande ska 
eftersträvas inom planområdet, 
framför allt i kollektivtrafiknära 
lägen, varför kompletterande 
bebyggelse kan ges en högre täthet 
än områdets genomsnittliga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Med ekosystemtjänster menar man 
ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande. 
Väl fungerande ekosystem är en 
förutsättning för en långsiktigt 
hållbar och klimatsmart utveckling då 
de producerar ekosystemtjänster och 
-processer som direkt kan kopplas till 
nytta för mänskligheten (Millennium 
ecosystem assessment, 2005). Ett 
och samma område kan ofta leverera 
flera tjänster samtidigt. Beroende 
på vilken typ av tjänst de bidrar 
med till samhället delas de vanligen 
upp i följande fyra kategorier:
• Försörjande tjänster, t.ex. 
livsmedelsproduktion, virke, 
färskvatten och energi.
• Reglerande tjänster, t.ex. 
skydd mot extrema väder med 
reglering av vatteninfiltration, 
temperaturreglering, 
klimatanpassning och pollinering.
• Kulturella tjänster, t.ex. hälsa, 
rekreation, kulturhistoriska och 
estetiska värden, socialinteraktion, 
naturpedagogik och turism.
• Stödjande tjänster, t.ex. 
biologisk mångfald, fotosyntes, 
näringscirkulation, habitat. De 
stödjande tjänsterna levererar 
sällan direkta tjänster till samhället 
utan utgör istället den nödvändiga 
grunden för de övriga tre 
grupperna av ekosystemtjänster. 

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS
Planprogramområdet omfattar 
en kombination av nya urbana 
miljöer, omgivande naturmark 
och befintliga stadsmiljöer. I 

ekosystemsammanhang innebär 
planprogrammets genomförande 
att de gröna stråken tillsammans 
med anslutande grönytor inne i 
bebyggelsen har förutsättningar 
att leverera flera viktiga ekologiska 
funktioner och ekosystemtjänster 
och därmed bidra till en ökad 
hälsa, skydd mot.ex.trema 
väder och bevarande och ökad 
biologisk mångfald osv. Men det 
finns också tjänster som minskar 
så som virkesproduktion och 
kolinlagring i marken (vilket 
bidrar till ökade koldioxidhalter 
i atmosfären). För att på ett 
strukturerat sätt konsekvensbeskriva 
planprogrammets effekter på 
leveransen av ekosystemtjänster 
behöver en ekosystemtjänstvärdering 
utföras (Naturvårdsverket 2015).
En initial konsekvensbedömning har 
genomförts för området. För varje 
ekosystemtjänst anges en bedömd 
riktning i produktionen, från en 
förbättring (+1) till en försämring 
(-1) eller ett x vilket innebär att det 
inte går att bedöma om tjänsten 
kommer att öka eller minska innan 
en mer utförlig undersökning. 
Faktorer som ej bedöms påverkas 
har markerats med 0.
För varje ekosystemtjänst följer även 
en beskrivning av vad som påverkar 
förändringen. För att få en större 
säkerhet i konsekvensbedömningen 
och för att kunna föreslå förbättring 
i gestaltning och skötsel som 
kan öka/gynna ekologiska 
processer och produktionen av 
ekosystemtjänster behövs en 

mer omfattad undersökning 
genomföras. Vissa tjänster kan 
anses ha mindre betydelse än andra 
beroende på syfte och målsättning 
med planprogrammet, men har 
i denna initiala bedömning haft 
samma inbördes värde. I ett senare 
skede kan en värdering av de olika 
ekosystemtjänsterna göras.

REGLERANDE TJÄNSTER
Pollinering +1 
Kan potentiellt öka om vegetation 
som gynnar pollinatörer anläggs.
Det finns stora möjligheter 
att skapa områden med bättre 
förutsättningar för pollinerande 
insekter både inom parkmiljöer och 
på kvartersmark. Platser lämpliga för 
bikupor finns inom parkområden.
Dagvattenhantering x 
Våtmarker ersätts av andra 
system. Avrinningshastigheten 
ökar från bebyggd mark jämfört 
med nuvarande naturmark. 
Genom anläggande av dammar 
och översilningsområden 
kan man få positiva effekter 
på dagvattenhanteringen. 
Frågan behöver utredas mer 
inför detaljplanearbete.
Lokal klimatreglering x 
Avsatt naturmark utgör skyddszoner 
och resurs för klimatreglering. 
Anläggande av ny vegetation i 
bebyggelsen kan mildra negativa 
effekter. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.

Koldioxidlagring -1 
Andelen skogsmark minskar och 
andelen hårdgjord mark ökar. 
Trädplantering och skapade grönytor 
kan till viss del kompensera.
Bullerreglerring x 
Befintlig vegetationsskärm av 
skog mot verksamhetsområde 
och gata minskar. Aktiva åtgärder 
kan motverka negativa effekter. 
Välplacerade byggnader, gröna 
markytor, större träd på grönytor, 
gröna väggar och tak kan sänka 
ljudnivån där människor vistas. 
Naturljud och vatten kan maskera 
buller. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.
Vattenrening x 
Se ovan under frågan om dagvatten.
Luftrening -1 
Vegetationen i området minskar 
genom exploateringen. Att arbeta 
kvalitativt med träd och buskar 
i detaljplaner och kantzoner kan 
minska de negativa effekterna.

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Matproduktion +1  
Odlingsbar mark finns inom 
området som kallas Hestra ängar. 
Detta planeras bli naturpark/
stadsdelspark. Här finns 
förutsättning för stadsodling 
och begränsad djurhållning. 
Även inom kvartersmark kan 
skapas odlingsmöjligheter.
Färskvatten +-0 
Bedöms ej påverkas. Området 
ligger långt från vattentäkt 
och är ej utpekat i ÖP
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Biomassa/Energi/Material -1 
Produktionsskogens areal minskar. 
Visst trämaterial kan användas 
inom området till utformning av 
exempelvis lekplatser. Parkytor och 
våtmark kan potentiellt användas 
för produktion av biomassa 
genom slåtter. Andra kulturella 
ekosystemtjänster kan också öka 
då kvarvarande skogsmark sköts 
med fokus på rekreation. 

KULTURELLA TJÄNSTER-
UPPLEVELSEVÄRDEN
Rekreation + 1 
Avgränsning av och utveckling av 
värdekärnor kommer att förstärka 
möjligheterna till rekreation. 
Utveckling av parkmiljöer och ”gröna 
kajer” mot naturmarken har stor 
potential att erbjuda rekreation, 
speciellt för de åldersgrupper 
som inte har möjlighet att på 
egen hand röra sig i befintlig 
stigstruktur i naturmarken.
Sinnliga upplevelser +1 
Den varierade miljön i de gröna 
stråken och kärnområdena rymmer 
stora möjligheter till att erbjuda 
olika sinnliga upplevelser. Historiska 
spår lyfts fram längs leder.
Sociala interaktioner +1 
Mötesplatser skapas både i 
naturmarken och som del av den 
exploaterade miljön. Gröna oaser, 
blommande miljöer, platser för 
aktiviteter kan ordnas. Att genomföra 
någon form av medborgardialog 
kan öka produktionen av tjänsten.
Naturpedagogik +1 
De två kärnområdena Ryssbybäcken 
och Hestra ängar erbjuder stora 

möjligheter för naturpedagogik. 
Så även studier av gröna stråk och 
naturbaserade lösningar kring 
dagvatten etc. En dialog med 
förskola och skola i området kan 
öka produktionen av tjänsten.
Symbolik och andlighet 0 
Bedömning ej möjlig.

STÖDJANDE TJÄNSTER
Biologisk mångfald +1 
Det befintliga skogslandskapet 
är relativt artfattigt och det finns 
därför goda förutsättningar att öka 
den biologiska mångfalden. I vilken 
omfattning detta sker beror dock på 
utformning och skötsel av framförallt 
befintliga lövträdbestånd, parkmiljöer 
och de ”gröna kajerna” i gränsen 
mellan bebyggelse och naturmark.
Ekologiskt samspel +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald med tillägget att det krävs 
säkring av funktion i de gröna stråk 
som förenar dessa miljöer med 
omgivande grönstruktur. Det har 
identifierats fyra viktiga stråk: längs 
Ryssbybäcken, mellan Byttorpssjöns 
södra del och Ryssbybäcken, från 
Ryssbybäcken till Hestra ängar, 
sedan från Hestra ängar vidare 
söderut mellan Trädgårdsstaden 
och Byttorps IP i riktning mot 
Byttorpsjön och vidare mot Rya åsar.
Habitat/ Värdefulla naturtyper +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald. Störst potential för 
förbättring finns i de kvarvarande 
resterna av kulturlandskapet 
vid Hestra ängar.

Livskraftigt ekosystem i marken -1 
Ekosystemen i marken tar stor 
skada vid hårdgörande av mark. Det 
finns viss potential att bevara eller 
skapa livskraftiga ekosystem i mark 
som nyanläggs eller sparas inom 
bebyggelseområden. Område med 
bördig jord i Hestra ängar undantas 
från bebyggelse och möjligheten att 
bruka/förstärka resursen säkras.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Eftersom planerade bostäder 
innebär att skogsmarken minskar 
så påverkas ekosystemen i en viss 
riktning. I förslaget som nu tagits 
fram har hänsyn tagits för att 
spara de viktigaste kärnområdena, 
de viktiga gröna korridorerna för 
människor och djur och begränsa 
påverkan på våtmarksmiljöer. Inom 
dessa kärnområden krävs också 
stärkande och förbättrande åtgärder 
i samband med exploateringen 
för att minimera negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. För att 
säkerställa ekosystemtjänsternas 
funktioner som helhet skall 
kommunen ha huvudmannaskapet 
för dessa kärnområden och 
stråk. I kommande detaljplaner 
finns stora möjligheter att arbeta 
vidare med ekosystemtjänster 
i en mer detaljerad skala.
Under fortsatta arbetsprocessen 
kommer en detaljerad analys 
att utföras. Analysen ska sedan 
återkoppla till planprogrammet 
genom att definieras tydligt i 
riktlinjer som ska efterföljas i 
detaljplanearbete generellt och 
för respektive delområde.

SAMMANFATTNING I TABELLFORM

REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1

Dagvattenhantering x

Lokal Klimatreglering x

Koldioxidlagring -1

Bullerreglering x

Vattenrening x

Luftrening -1

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1

Ekologiskt samspel +1

Habitat/Värdefulla naturtyper +1

Livskraftigt ekosystem i mark -1

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1

Färskvatten +–0

Biomassa/Energi/Material -1

KULTURELLA TJÄNSTER 
UPPLEVELSVÄRDEN

Rekreation +1

Sinnliga upplevelser +1

Sociala interaktioner +1

Naturpedagogik +1

Symolik och andlighet 0
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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.

VATTEN
Grundvattnets kvalitet 
Grundvatten klassificeras i 
kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras 
är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för 
dricksvattenförsörjning idag eller 
för framtida vattenförsörjning. De 
begrepp som används för att beskriva 
grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.
Den närmaste 
grundvattenförekomsten som 
har en klassning ligger långt ifrån 
planområdet och bedömningen 
är att en byggnation av 
bostäder inte påverkar någon 
grundvattenförekomst.
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. 
Miljökvalitetsnormen för ytvatten 
är god eller hög ekologisk status 
och god kemisk status.
Hestra ligger inom Viaredssjöns 
avrinningsområde. Vattnet 
från området leds dit via 
Ryssbybäcken. Vattenförekomsten 
Sörån - uppströms Viaredssjön 
(Ryssbybäcken) hade i den senaste 
klassningen måttlig ekologisk status. 
Klassningen som måttlig beror 
på att det finns vandringshinder 
för fisk. Fiskevårdsåtgärder har 
gjorts för att ta bort hindren. Det 
finns Öring i vattendraget som är 
ett av de vattendrag i Borås som 
kalkas. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status på grund av 
för höga halter av kvicksilver.
Sverige har i många områden 
naturligt höga bakgrundshalter 
av kvicksilver. Till detta 
kommer effekterna av historiska 
föroreningar och pågående 

långväga luftburna föroreningar. 
Enligt Vattenmyndighetens 
bedömning medför framför allt 
de naturliga förutsättningarna 
att det inte under överskådlig tid 
bedöms vara möjligt att sänka de 
nuvarande kvicksilverhalterna i 
svenska ytvattenförekomster. Det 
saknas också tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder för att 
åstadkomma detta. Det har därför 
beslutats om ett generellt undantag 
för samtliga vattenförekomster i 
hela landet, i form av ett mindre 
strängt kvalitetskrav för kvicksilver 
och kvicksilverföroreningar. 

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 
kväve¬oxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid 
hårt belastade gator och vägar i tätare 
bebyggelse, men även utsläpp från 
industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. 
I området bedöms inte 
luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar 
inte halterna negativt. Därmed 
behöver åtgärder inte vidtas. 

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

BULLER
Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen: det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. Omgivningsbuller 
har inte utretts i programskedet utan 
kommer att studeras i kommande 
detaljplanedeprocesser. Framför allt 
kommer närheten till Symfonigatan 
och även Orkestervägen/
Musikvägen behöva studeras. 

BULLER
Det nya områdets trafikalstring 
bedöms endast innebära en marginell 
ökning av trafikbullernivåerna. 
Om andelen tung trafik kommer 
att öka, t.ex. vid ökad turtäthet 
på bussarna, så kan detta innebära 
en märkbar förändring av 
trafikbullret. Ramnaslätt har utretts 
utifrån omgivningsbuller och den 
sammanfattande bedömningen är 
att det buller som förekommer inte 
riskerar att medföra skadliga effekter 
på människors hälsa. Se även under 
utredningar angående Buller – 
Industri omgivning på sidan 34.

MILJÖBEDÖMNING 
Genomförande av 
kommande detaljplaner inom 
planprogramområdet bedöms 
inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 5 
kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11 § miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva göras 
för detaljplaner inom området. En 
viss miljöpåverkan kan förekomma 
såsom buller, föroreningar och risker. 
Dessa frågor kommer att utredas 
mer i kommande detaljplaner.
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Programsamrådsredogörelse

SAMMANFATTNING
Avsikten med ett planprogram är att utreda övergripande mål och visioner 
som ska vara vägledande för det fortsatta planarbetet. Planprogram är inte 
juridiskt bindande men ska alltid beaktas i det följande arbetet. I samband 
med att detaljplaner tas fram för de olika delarna kommer man som sakägare 
återigen ges möjlighet att lämna yttrande. Planprocessen för Hestra inleddes 
med ett planprogram upprättat den 17 januari 2017. Programsamråd enligt 
PBL 5:11 har ägt rum under tiden 18 januari – 10 april 2017 och annonserats 
i Borås Tidning 20 januari 2017. Det har även hållits programsamrådsmöten 
vid två tillfällen, 8 februari och 15 mars i matsalen på Hestra midgård. 
Programsamrådets inkomna synpunkter redovisas i denna samrådsredogörelse. 
Under samrådstiden har planprogrammet varit anslaget i Stadshuset 6:e vån, 
Kungsgatan 55, Borås. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida www.boras.se/hestravaxer
20 remissinstanser och 50 sakägare har skickat in yttranden under 
samrådstiden. Synpunkterna är sammanfattade i denna redogörelse. Sakägarnas 
synpunkter har sammanfattats och delats in i kategorier för att förenkla 
kommunikationen. 
Synpunkterna finns i sin helhet att tillgå hos Borås stad, planenheten. 
Yttrandena har lett till att programmet reviderats på några punkter, vilka 
framgår av tabellen på sidan 5 i denna programhandling. 
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet

INGEN ERINRAN
Tekniska nämnden
Lantmäterimyndigheten 
Borås Elnät AB
Skanova

STATLIGA INSTANSER

LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning: Länsstyrelsen lämnar följande bedömning 
enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Länsstyrelsen anser 
att planprogrammet ger bra förutsättningar för att ta fram nya detaljplaner 
för området. Frågor som behöver hanteras och lösas i det fortsatta arbetet är 
bland annat frågor som rör riksintresset för kommunikation, MKN vatten 
samt dagvattenhantering. Kommunen behöver också jobba vidare med frågor 
som rör hälsa och säkerhet, bland annat geoteknik, närhet till industrier, 
översvämningshantering vid skyfall, buller och luft. Vidare behöver kommunen 
hantera fornlämningar inom planområdet samt naturutredningar.

Riksintresse kommunikation
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter, daterat 2017-03-24, om att 
kommunen måste säkerställa att funktionen på statliga vägar bevaras samt 
att riksintresset för kommunikation inte riskerar att påverkas. Åtgärder som 
behöver vidtas ska redovisas i fortsatt arbete. Trafikfrågorna bör redas ut redan i 
programskedet.
Kommentar 
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad 
tillsammans med Trafikverket med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Denna 
studie har pågått i ungefär två år och planeras att avslutas efter sommaren 2017. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och förväntade 
trafikökning i ett övergripande perspektiv, och stadens förhoppning är att denna 
åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 
Borås stad har även påbörjat arbetet med en trafikplan vilken har högsta prioritet.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Det är oklart hur påverkan på MKN för vatten kopplas till planprogrammet. 
Kommunen behöver därför beskriva hur planerade åtgärder påverkar 
möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten.
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Kommentar
Att redan i programskedet redovisa påverkan på MKN för vatten är svårt 
då varken ytor, flöden recipienter med mera är klarlagda. Utredningar kring 
vattenfrågorna fortgår dock och kommer slutligen prövas i varje detaljplan. 

Hälsa och säkerhet: geoteknik
Länsstyrelsen delar de synpunkter som Statens geotekniska institut angett i sitt 
yttrande, daterat 2017-02-28. Gynnsamma förutsättningar för totalstabiliteten 
råder inom planområdet men noggrannare bedömningar/utredningar behöver 
göras i det fortsatta arbetet med detaljplanerna.
Kommentar 
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. Dessa 
görs lämpligen när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i 
detaljplaneskedet. 

Hälsa och säkerhet: Ramnaslätts industriområde
Delar av planområdet ligger i närheten av Ramnaslätts industriområde. Den 
riskutredning som är bifogad planunderlaget belyser de risker som kan påverka 
delar av planprogrammet. I det fortsatta planarbetet behöver riskutredningen 
beaktas och fördjupas. Utredningen behöver kompletteras på flera punkter se 
under Luft.
Kommentar
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. Dessa 
görs lämpligen när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i 
detaljplaneskedet. 

Hälsa och säkerhet: översvämmningsrisk kopplat till dagvatten
Den övergripande dagvattenutredning behöver i det fortsatta arbetet 
kompletteras med fördjupade utredningar inför framtagande av 
detaljerade dagvattenlösningar. I samband med detta skall ävenframtida 
klimatförändringar, så som extremväder/kraftiga skyfall, belysas för området.
Kommentar 
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. Dessa 
görs lämpligen när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i 
detaljplaneskedet. 

Hälsa och säkerhet: buller
Bullerförhållandena kopplat till industrierna inom Ramnaslätts in-
dustriområde behöver utredas vidare. Framförallt behöver en djupare 
analys göras av om verksamheten vid bergtäkten kan vara störande för 
planerade bostäder. Det är viktigt att möjligheten för bergtäkten, lik-
som för övriga industrier, att finnas kvar på platsen inte försvåras.
Det är också viktigt att kommunen arbetar vidare med att bevara naturliga 
bullerskärmar mot verksamheterna.

Omgivningsbuller från vägtrafik bör utredas tidigt i planprocessen. Närheten 
till Symfonigatan och Orkestervägen/Musikvägen i synnerhet behöver studeras 
för att tidigt få en bild av var riktvärden för ekvivalent respektive maxnivå 
riskerar att överskridas. Bostäder ska inte föreslås i lägen där riktvärden 
överskrids. Inom detta område ska riktvärden i trafikbullerförordningen klaras 
utan tysta sidor.
Kommentar
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. Dessa 
görs lämpligen när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i 
detaljplaneskedet. 

Hälsa och säkerhet: luft
Länsstyrelsen har granskat spridningsberäkningen för MAKU stål. Om 
skyddsavståndet enligt Boverket för utsläpp av mer än 10 ton VOC/år är 400 
meter så är Länsstyrelsen tveksamma till att kommunen minskar detta avstånd.
Kommentar
En komplettering av beräkningarna har presenterats för länsstyrelsen, 
skyddsavståndet till Maku stål utreds vidare i planprocessen. Vi för nu en 
dialog med Länsstyrelsen för att kunna tillhandahålla underlag som är 
tillfredsställande för att göra en så pass säker bedömning i förhållande till risk och 
försiktighetsprincip som möjligt. 

Naturmiljö 
Det är bra att en skyddszon hålls till vattendraget Ryssbybäcken i väster 
samt att området innehåller gröna länkar. Det saknas några av de förslag på 
inventeringar och åtgärder som naturinventeringen tar upp: 
• En restaurering av ängs-och betesmarker kring Lillsjö och Hestra gård 
• Inventering av kulturlandskapets arter i vid Kantaten
• Utredning om groddammen vid Torpa kan restaureras
• Framtagande av trädvårdsplan för de skyddsvärda lövträden

Fördjupade inventeringar av Ryssbybäcken. Länsstyrelsen är samstämmig 
med förslagen i naturinventeringen och en inventering av epifytiska lavar 
och mossor på vårdträd samt att mer död ved sparas, är nödvändiga i det 
fortsatta detaljplanearbetet. Det är lämpligt att utföra fördjupade flora och 
insektsinventeringar tidigare på året.
Kommentar
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. 
Restaureringar, trädvårdsplaner och inventeringar kopplade till ängs- och 
betesmarkerna inklusive groddammen hanteras hädanefter i detaljplanearbetet 
för Torpa-Hestra 4:4. En naturvärdesinventering för området påbörjas under 
sommaren 2017. 
Kommunen delar bedömningen att en inventering av kulturlandskapet vid 
Kantaten bör göras. Detta kopplar dock inte direkt till innehållet i programmet och 
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måste hanteras i ett annat sammanhang.   
Kommunen delar även bedömningen att fördjupade inventeringar i och kring 
Ryssbybäcken bör göras. Detta arbete bör vara utfört och redovisas i samband med 
att detaljplan går ut på samråd.

Vatten och spillvatten
I det fortsatta arbetet med planprogrammet behöver det beskrivas vilket 
avloppsreningsverk som ska betjäna området samt om det finns tillräckligt 
med kapacitet hos reningsverket för den tillkommande byggnationen. Även 
dricksvattenförsörjningen behöver beskrivas.

Dagvatten
Planprogrammet innebär ett tillskott av dagvatten till Ryssbybäcken och att 
bäcken har tillräcklig kapacitet. Ryssbybäcken mynnar i Viaredssjöns vars 
kapacitet att ta emot förhöjda flöden är begränsad då man periodvis har 
problem att hålla dämningsgränsen i sjön.
Mark avsedd för dagvattenhantering bör i detaljplaneskedet förses med 
bestämmelse och reserveras på plankartan. Det är även nödvändigt att 
dagvattenutredningar tas fram för kommande detaljplaner, för att klargöra 
befintlig kapacitet samt behovet av fördröjning och rening av dagvatten. 
Hänsyn ska även tas till klimatpåverkan.

Rekommenderade åtgärder i ryssbybäcken
I Ryssbybäcken finns ett bra bestånd av öring. För att inom planen verka 
för en positiv påverkan på vattenförekomsten med avseende på MKN anser 
Länsstyrelsen att vandringshinder tas bort.
För att inte påverka den biologiska mångfalden i och kring Ryssbybäcken anser 
Länsstyrelsen att det är viktigt att strandzonen inte glesas ut, utan får behålla 
sin diversitet samt skuggande, renande och erosionsskyddande effekt. Samt att 
behålla artdiversitet genom att exempelvis låta död ved ligga kvar. Åtgärder i 
och kring bäcken ska ske under överseende av fiskesakkunnig.
Kommentar
2019 beräknas Borås Energi- och Miljöcenter på Sobacken tas i bruk vars 
målsättning är att skapa kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden 
för avloppsvatten samt öka stadens kapacitet för avloppsrening i framtiden. 
Några indikationer om kapacitetsproblem avseende dricksvattenförsörjningen 
har inte framkommit i programskedet. Detta bör dock utredas ytterligare i 
detaljplanearbetet liksom dagvattenhantering.  
Ryssbybäcken ses som en viktig resurs både för den biologiska mångfalden och 
människor varför bäcken och områdena omkring ska utredas noga i det fortsatta 
arbetet med Hestra. 

Trafik
Länsstyrelsen anser att kommunen har arbetat på ett bra sätt med frågor som 
rör rörelsemönster inom området och även kommunikationen till- och från 
området. Det är bra att kommunen aktivtarbetar med att uppmuntra boende 
att gå, cykla eller ta bussen. Detta måste säkerställas i fortsatt planprocess.

Koppling till miljömålen
Då miljömålen är en viktig del i strävan att nå en ekologiskt hållbar utveckling 
anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att utveckla även de 16 nationella målen 
samt hur föreslaget planprogram kan komma att påverka dessa.
Kommentar
Kopplingen till de nationella miljömålen hanteras bäst i den fortsatta planprocessen 
när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt förutsatt att fördjupade utredningar 
enligt genomförd miljöbedömning genomförs för buller/hälsa, fornlämningar, 
geoteknik/dagvatten, trafikbuller samt naturutredning med förslag på 
kompensationsåtgärder.

Synpunkter enligt annan lagstiftning: miljöbalken- vattenverksamhet 
Om byggnationer eller anordningar planeras som kan innebära bortledning av 
grundvatten innebär detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbal-
ken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillstånds-
pliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsav-
delning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.
kulturmiljölagen I det fortsatta planarbetet behöver alla outredda områden 
inom planen arkeologiskt utredas och de områden som redan är utredda 
måste förundersökas. Ingrepp i fornlämning eller ornlämningsområde kräver 
tillstånd.
Kommentar 
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. För västra 
delen återstår att göra slutundersökning av två fyndplatser. För norra delen har sju 
fornlämningar idenfierats i en arkeologisk utredening, dessa ska i fall de riskerar att 
påverkas av exploateringen förundersökas. Vidare undersökningar görs lämpligen 
när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i detaljplaneskedet. 
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TRAFIKVERKET
Hestra ligger inte inom någon av Götalandsbanans föreslagna korridorer
Väg 40 är ett riksintresse. Både väg 40 och 180 är utpekade i funktionellt 
prioriterat vägnät för godstransporter, långväga och dagliga personresor samt 
kollektivtrafik. 

Mobility management 
Trafikverket ser positivt på att kommunen valt att arbeta med mobility 
managementåtgärder för hållbara res- och transportval.  Trafikverket anser 
dock att MM-utredningen ska göras av Borås stad i planprogrammet och inte 
av exploatören i en kommande detaljplan. Helhetsperspektivet på området är 
viktigt att bibehålla och det är önskvärt att Borås stad äger arbetet.
Kommentar
Kommunen bedömer inte att det är av vikt att göra utredningar i programskedet. 
Sannolikt kan man få en bättre överblick när planarbetet kommit lite längre och 
strukturerna klarnat. Dock håller vi med om att det är viktigt att kommunen 
bevakar och formulerar helheten för området. Detta kan ske till exempel i 
markanvisningar där man kan ställa krav på mobility management åtgärder. 

Trafiktekniskt PM
Med en så pass stor exploatering ska kommunen i trafikutredningen även 
redovisa hur exploateringen påverkar väg 40. Kommunen måste redovisa 
vilka åtgärder som minskar belastningen på väg 40 och 180. Enligt PM:et 
överbelastas exempelvis Byttorps- och Tullarondellen år 2040. Vilka åtgärder 
föreslår kommunen för att motverka en sänkning av vägstandarden? 
Planprogrammet medför även ökad trafik i korsningspunkter och anslutningar 
till väg 180. Trafikutredningen behöver kompletteras med analyser av lämplig 
korsningsutformning, kapacitet och trafiksäkerhet i anslutningspunkterna 
Fjällgatan, Symfonigatan och Musikvägen.
Kommentar
Fördjupade studier och utredningar kommer ske i det fortsatta planarbetet. Med 
ökad kännedom om exploateringsgrad och interna strukturer samt vägsträckningar 
inom Hestra ökar också möjligheten att skapa utformningsmässigt tillfredsställande 
lösningar för korsningar och anslutningspunkter. När det gäller långsiktiga 
övergripande strategier hänvisas i nuläget till ÅVS Noden Borås.

ÅVS Noden Borås 
Studien visar att på väg 180, mellan Fjällgatan och Getängsvägen, år 2015 
var den bedömda belastningsgraden i högtrafik mellan 0,8-1. Enligt studiens 
bedömda kapacitetsutnyttjande bedöms kapaciteten på samma sträcka år 
2029 ha en belastningsgrad större än 1. På väg 40, öster om Viaredsmotet och 
väster om Annelundsmotet, bedöms kapaciteten år 2029 vara mellan 0,8-
1. År 2040 bedöms belastningsgraden vara större än 1. Studien visar enbart 
belastningsgraderna i vägarna, det vill säga inte korsningar. Hög belastning 

sker i första hand korsningspunkter för att sedan påverka vägarna.  Kommunen 
måste säkerställa att funktionen på statliga vägar bevaras samt att riksintresset 
inte lider skada, i och med planprogrammets förslag på successivt förändra 
trafiken. Trafikverket vill understryka vikten av Borås Stad arbetar aktivt vidare 
med en politiskt förankrad och långsiktig strategi för att lösa trafiksituationen i 
Borås med omnejd utan en ökad belastning av biltrafik på statligt vägnät.
Kommentar
Se kommentar Länsstyrelsen Riksintresse kommunikation.

SVERIGES GEOLOGISKA INSTITUT 
Länsstyrelsen har av SGI begärt yttrande rörande geotekniska säkerhetsfrågor 
som rör ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 
översvämning men ej grundläggning och markmiljö inklusive markradon
Hestra Västra har goda markförhållanden med undantag för torvrik mark i 
sydöst vilken enligt planprogrammet bedöms kunna grävas ut.
Hestra norra har mer komplexa markförhållanden.
SGI delar uppfattningen i de två geotekniska PM som anger gynnsamma 
förutsättningar för totalstabilitet. Då förhållanden är endast översiktligt 
beskrivna förutsätter SGI att en noggrannare bedömning görs i samband med 
upprättande av detaljplan.
Frågor kring bergras och blocknedfall, urgrävning av torv samt 
grundläggningsfrågor ska enligt programmet fördjupas i det fortsatta 
arbetet. SGI anser att geotekniska risker i första han skall hanteras genom att 
byggnation anpassas till naturen. Där så inte är möjligt minimeras risk genom 
förstärkning eller andra åtgärder. 
SGI anser det ur geoteknisk säkerhetssynvinkel inte 
finns några hinder för fortsatt planläggning.
SGI vill påminna om att det enligt andra kapitlet PBL, ska, vid planläggning, 
geotekniska och bergtekniska säkerhetsfrågor alltid klarläggas och 
eventuella åtgärder eller restriktioner, som krävs för att området ska vara 
säkert, säkerställas i planen oavsett om området ska bebyggas eller ej
Kommentar
Kommunen delar bedömningen att noggrannare utredningar bör göras. Dessa 
görs lämpligen när en detaljerad bebyggelsestruktur är fastlagd och senast i 
detaljplaneskedet.
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KOMMUNALA NÄMNDER

KOMMUNSTYRELSEN

Exploateringsgrad och bebyggelse
Planprogrammet har noga övervägt förhållandet mellan exploateringsytor och 
sparad natur. Kommunstyrelsen ser positivt att ha en högre exploateringsgrad 
på de ytor som bebyggs för att i gengäld kunna spara mer naturmark som 
kan användas till rekreation. Kommunstyrelsen ser positivt på en ökad 
exploatertingsgrad för de obebyggda delarna kring Pianogatan.
hestra ängar Framförallt vill Kommunstyrelsen lyfta fram vikten av att skydda 
och bevara området Hestra ängar där befintlig bebyggelse såväl som naturen är 
av värde. Området vid Torpa-Hestra 4:4 har en unik karaktär som bör tas till 
vara vid en exploatering. Planprogrammet redovisar en rimlig avvägning för en 
bostadsutbyggnad där det öppna landskapsrummet lämnas obebyggt. 
Kommentar
Synpunkten förs över till detaljplaneärendet för Torpa-Hestra 4:4. 

Varierat boende
Bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika gruppers behov. För 
att tillgodose detta behov är det viktigt att skapa ett varierat och brett utbud 
av olika boendeformer. För att stärka bilden av en blandad bebyggelse bör det 
ställas krav på att även LSS-boenden planeras i den tillkommande bebyggelsen. 
Detta skapar även goda förutsättningar för att befolka området på dagtid 
tillsammans med andra kommunala verksamheter. Möjlighet till äldreboende 
och trygghetsboende kan också bli aktuellt inom området och det bör finnas 
tomter utpekade som lämpliga. 
Kommentar
Möjligheten att så långt som möjligt integrera boenden för olika typer av behov 
i den befintliga strukturen är det som bör utredas först. Marken planläggs för 
bostäder och på utvalda ställen även för vård, sedan kan markanvisningarna styra 
innehållet till lämpligt innehåll . Detta då det finns många vinster med att inte 
särskilja olika bostads- och boendekategorier, exempelvis ökad integration över 
generationsgränser, ökad trygghet genom att fler människor rör sig ute fler timmar 
på dygnet m.m. 
Skola och förskola
Kommunstyrelsen vill också att fler tomter pekas ut som lämpliga för förskolor 
och skolor. Planprogrammet redovisar två eventuella tomter för framtida 
skola. Kommunstyrelsen stödjer en skoltomt inom område 4 men anser att 
område 11 inte ligger bra utifrån kommunikationssynpunkt, inte minst med 
kollektivtrafik. Området bör som programmet redovisar även kunna inrymma 
bostäder innan kommunen tagit beslut om ev. skolutbyggnad på Hestra. Vid 

Sonatgatan finns det i nuvarande detaljplan möjlighet att bygga exempelvis 
en förskola på allmänt ändamål. Planprogrammet bör inte motverka en sådan 
möjlighet om behovet finns längre fram i tid.
Kommentar
När mer fakta framkommit fortsätter dialogen i det kommande planarbe-
tet kring både lokalisering, ytbehov med mera för såväl förskolor och skolor. 
Områdena som pekas ut som skola i planprogrammet var för att illustrera 
en skolas ytbehov och placeringen är inte utredd. Det utpekade området för 
förskolan springer ur att området inte lämpar sig för bostadsbebyggelse.
Det område som på strukturkartan kallas Lövskog beskriver endast ett grovt 
landskapligt sammanhang. Det är inte programmet intention att detta ska släcka 
ut den yta norr om Sonatgatan som idag har användningen allmänt ändämål. 

Kommersiell service
Det är alltid positivt att kunna erbjuda kommersiell service i området. Bäst 
förutsättningar för detta är inom område 1 som har ett strategiskt läge i 
området där flertalet Hestrabor passerar. Lokaler för handel och service i 
bottenplan bör säkerställas i kommande detaljplaner. 
Kommentar
Denna uppfattning överensstämmer väl med hur området beskrivs i programmet.

Kvalitéer
Planprogrammet innehåller många intressanta resonemang kring kommande 
bebyggelse och dess placering samt material och formspråk. Detta ger bra stöd 
för bedömningskriterier i kommande markanvisningar för att hitta lämpliga 
exploatörer för området. 
Gång- och cykel - För att ytterligare stärka det hållbara samhällsbyggandet är 
det viktigt att det skall finnas attraktiva och trygga gång- och cykelvägar både 
inom och till området varför kartmaterialet behöver kompletteras. Dessutom 
bör gång- och cykelvägar till och från Hestra förbättras i samband med 
utbyggnaden. Detta behöver inarbetas i kommande Gång- och cykelplan.
Kommentar
En detaljering av strukturen som helhet är ett viktigt nästa steg. Här kommer 
trafiklösningar och vägsträckningar på alla nivåer behöva arbetas fram.  

Kollektivtrafik
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att båda delområdena kan försörjas 
med kollektivtrafik. Det västra området bedöms få en god kollektivtrafik 
oavsett om buss trafikerar Orkestervägen eller inte. Kommunstyrelsens 
inställning är att även det norra utbyggnadsområdet bör få en god 
kollektivtrafik för att säkerställa ett hållbart samhällsbyggande.  
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Om busstrafiken inte går utmed Orkestervägen kommer de boende i det 
norra området att få mycket långt till närmaste busshållplats. För att till viss 
del kompensera detta och få ett hållbart samhällsbyggande krävs riktade 
mobilityåtgärder med särskilt trygga och att gena gång- och cykelstråk säkras 
till busshållplatsen.  
Kommunstyrelsen håller med om att tillgängligheten i kollektivtrafik, cykel 
och gång är viktig, men att den tillkommande biltrafiken inte får underskattas. 
Med en tillkomst på upp till 1000 nya bostäder kommer det krävas effektiva 
och goda trafiklösningar för alla transportslag, inklusive möjligheter till 
parkering. 
Kommentar
Att kollektivtrafikförsörja det norra området bör vara prioritet ett. Då en mer 
detaljerad struktur tagits fram ges sedan möjlighet att studera om det är möjlig 
att genom exempelvis mobility management åtgärder ändå tillhandahålla en 
acceptabel nivå av hållbarhet avseende transporter i enlighet med styrdokument och 
strategier. 
Det ställs utan tvekan höga krav på trafiklösningar och parkering med en så pass 
hög exploatering. Med ett gott utnyttjande av Hestras topografi när byggnaderna 
placeras ut ges också möjlighet att skapa goda parkeringslösningar i direkt 
anslutning till bostaden, exempelvis parkeringsgarage.

Genomfartsväg
En avgörande fråga i programmet är om Orkestervägen ska bindas samman 
med Musikvägen. Enligt trafikutredningen bedöms denna inte riskera att få 
genomfartstrafik, men det är ändå viktigt att studera utformningen av gatan 
så att hastigheten inte blir för hög. När det norra området är aktuellt så bör 
vägen bindas samman med Musikvägen för att stärka sammanhållningen 
för hela stadsdelen. I det fortsatta arbetet med exploateringen på Hestra är 
det viktigt att exploateringsekonomin lyfts fram och där har den föreslagna 
sammanbindningen av Orkestervägen och Musikvägen en central roll. 

Maku
Innan planprogrammet antas bör ställningstagande kring luftspridning från 
angränsande industriområde vara avklarat. 
Kommentar
En komplettering av beräkningarna kring luftspridning har presenterats för 
länsstyrelsen, dock är vi ännu inte klara över hur stort skyddsavståndet till MAKU 
stål bör vara. Vi för nu en dialog med Länsstyrelsen för att kunna tillhandahålla 
underlag som är tillfredsställande för att göra en så pass säker bedömning i 
förhållande till risk och försiktighetsprincip som möjligt.  
 
 

FRITID- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Förvaltningen ställer sig positiv till planprogrammet för Hestra. Det är väl 
genomarbetat utifrån olika aspekter. I programmet finns strukturer som borgar 
för att kvaliteten på boende och närhet till naturen ska vara fortsatt hög. Här 
behöver kommunen vara nära exploatörerna och följa upp planprogrammets 
intentioner. Eftersom Borås har behov av bättre integration är det även viktigt 
att man undersöker möjligheten att bygga i olika prisnivåer, vilket gynnar 
mångfalden.
Vi vill även understryka behovet av gröna stråk genom området för att nå de 
friluftsområden som angränsar till Hestra. Har man ett grönområde inom 5-10 
minuters promenad från sin bostad används det i högre grad av de som bor i 
närheten.
Förvaltningen genomförde nyligen en aktivitetsplatsutredning. Området 
Hestra var ett utav de områden som pekades ut för att man saknade 
mötesplatser av den här typen. Här behöver man tidigt i processen planera 
områden där sådana kan byggas.
Kommentar
Förhoppningen är att man med olika verktyg såsom markanvisningstävlingar 
och en stark projektgrupp kan nå de mål som finns uppsatta i programmet och 
skapa en bra dialog med exploatörer. Naturen tillsammans med en hög kvalitet 
i ”mellanrummen” i den byggda miljön är centralt i programmets idéer om 
bebyggelsestrukturen. Denna struktur ska i nästa steg detaljstuderas.

KULTURNÄMNDEN 
Planprogrammet för Hestra har höga ambitioner för att uppnå bra 
boendekvalitet och hållbara lösningar. Det finns även en medvetenhet 
kring betydelsen av kultur- och naturmiljöer och den resurs det innebär 
för ett trivsamt område. Hestra beskrivs ibland som ett av Sveriges bästa 
bostadsområden. För att säkerställa att de utbyggnadsplaner som föreslås 
kommer att knyta an till det vore det önskvärt att i det fortsatta arbetet med 
området låta göra en kulturmiljöutredning som analyserar hur föreslagen 
bebyggelse interagerar med befintliga kulturvärden.
Kommentar
När det gäller utredningar av kulturvärden kopplade till Hestra ängar och Torpa-
Hestra 4:4 kommer detta att fortsättningsvis ligga i arbete med detaljplanen för 
Torpa-Hestra 4:4.
Avseende kulturvvärden i Hestra Västra och Norra blir det viktigt att hitta 
lämpliga och tilltalande lösningar kring de fornfynd som gjorts. Detta bör göras 
redan då en mer detaljerad skiss över bebyggelsen tas fram eftersom de är lika 
viktiga som förhållningsramar som topografin.  
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

Exploatering
Det är positivt att 800-1000 bostäder byggs. 
Det är viktigt att bygga vidare på parkstaden kvaliteter.

Natur
Hänsynen till natur- och rekreationsvärden måste garanteras på ett lämpligt 
sätt och att allmänheten har tillgång till naturen under hela byggfasen.
Det är bra att bebyggelsen hålls ifrån Ryssbybäcken så att en zon med 
uppvuxen skog kan finnas kvar längs vattendraget, både som en ekologiskt 
funktionell kantzon och för att bibehålla möjligheten att röra sig längs 
vattendraget med känslan av att man rör sig i naturmarken och inte längs 
kanten på ett bostadsområde.
Hestra ängar ska sparas som kärnvärde och att där utveckla ängsmarker och 
stadsdelspark för att koppla till områdets historia. 
Det är synnerligen viktigt att den kvarvarande grönytan i anslutning till 
Trädgårdsstaden måste säkras från ytterligare exploatering om funktionen ska 
kunna bevaras.
De beskrivna gröna stråken måste säkras så att funktionen inte försämras när 
man går vidare med enskilda detaljplaner och ny väg.

Våtmarker
Påverkan på våtmarker måste utredas vidare.  
Konsekvensbedömningen bör omfatta frågan om eventuell markavvattning, 
våtmarkernas funktion både vad gäller vattenhållande förmåga, rening och som 
livsmiljö för arter.

Trafik, parkering, buller
Trafiklösningar planeras så att störningar minimeras för buller och 
luftkvalitetet.
Vägens dragning och planering säkerställer att den inte blir en genomfartsled 
och ytterligare en barriär samt att den vägen till etapp 2 inte byggs förrän 
bebyggelsen i etapp 2 kommer.
Bullersituationen inklusive byggnadsplacering för Pianogatan måste utredas 
noga.
Kollektivtrafik som försörjer området är en förutsättning för utbyggnad av 
Hestra.
Cykel och gångväg i hela området som minimerar bilberoendet måste planeras 
in i tidigt skede så att strukturerna finns på plats när bostäderna tas i bruk.
De parkeringar som måste skapas bör ligga under marknivå för att nyttja 
marken så effektivt som möjligt. Och därmed skapas så lite markparkering som 
möjligt.

Projektstyrning ledning
Det är viktigt med sammanhållen projektledning och organisation för att 
fullfölja de goda intentionerna vid genomförandet.
Kommentar
Utredningarna för området Hestra ängar kommer fortsättningsvis hanteras i 
planarbetet för Torpa-Hestra 4:4.
Avsikten i dagsläget är att restaurera och utveckla miljön på och kring Hestra ängar 
till en stadsdelspark. 
Programmet identifierar precis som Miljö- och konsumentnämnden vikten av 
grönytan intill trädgårdsstaden. I dagsläget är stråket planlagt som natur i både 
planen för Kantaten (Trädgårdsstaden) och planen för Hestra 3 (Sjöglänatan, 
Byttorps IP m.m.) Genomförandetiden för Kantatenplanen löper till 2024. För 
Hestra 3 planen löper genomförandetiden ut 2018. Det är i dagsläget inte aktuellt 
att ompröva dessa planer och det är i samband 
Exakt avgränsning för de gröna stråken kommer hanteras i detaljplanearbetet.
Våtmarkerna är en av de viktigaste utredningspunkterna i det fortsatta arbetet. Det 
är bra om en mer detaljerad bild av bebyggelsestrukturen tas fram som underlag till 
detta. Inventeringar av dem kan dock ske tidigare.
Frågor kopplade till alla former av trafik utreds bäst när en mer detaljerad 
strukturbild tagits fram. Se även svar till västtrafik angåend kollektivtrafik.
Samhällsbyggnadsnämnden är enig i att projektorganisationen är mycket viktig om 
genomförandet ska nå målsättningen. 

FÖRSKOLENÄMNDEN 
I ”Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med flera” finns redan angivet att det 
kommer att uppstå ett behov av ytterligare två-tre förskolor i det planlagda 
området, vilket stöds av Förskolenämnden. Enligt planprogrammet finns det 
i dagsläget endast en specifik tomt utpekad för byggnation av förskola, vilket 
behöver ses över i det fortsatta planeringsarbetet. Planprogrammet omfattar 
Hestra Västra och Hestra Norra och i det fortsatta arbetet bör utredas ifall de 
framtida förskolorna kan placeras i dessa båda delar av Hestra. Nämnden vill 
även poängtera att det är viktigt att ta hänsyn till att förskola och grundskola 
placeras geografiskt nära varandra, då det finns flera samordningsvinster med 
detta.  
Detaljerade prognoser, som underlag för mer exakt planering av antalet nya 
förskoleplatser, behöver tas fram när information om faktiskt antal och vilken 
typ av bostäder som kommer att byggas finns tillgänglig.
Kommentar
Vi ser fram mot fortsatt dialog med Förskoleförvaltningen i det kommande 
planarbetet kring både lokalisering, ytbehov med mera för såväl förskolor och 
skolor. Områdena som pekas ut som skola i planprogrammet är tänkta att illustrera 
en skolas ytbehov och placeringen är inte utredd. 
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GRUNDSKOLENÄMNDEN
I den befintliga lokalplanen för Grundskoleförvaltningen och i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan finns inte en planerad kapacitet 
för denna befolkningsökning med. Befolkningsökningen innebär att 
förutsättningar bör finnas med i kommande lokalresursplan och som 
planerad investering i Lokalförsörjningsnämnden. Nämnden bevakar 
behov av skolplatser i samband med utveckling av nya bostadsprojekt 
och befolkningsutveckling i lokalresursplanen som är antagen av 
Lokalförsörjningsnämnden. 
I Stadsdelsnämnden Västers lokalplan fram till 2020 finns planer på utbyggnad 
av Byttorpskolan, årskurs F-6 till en skola med tre paralleller, planer på att 
åter ta Norrbyskolan i bruk för årskurs F-6 samt omvandling av Särlaskolan 
till årskurs 7-9, från årskurs F-9. Det beskrivs också att en utredning bör göras 
kring hur lokalerna på Hestra Midgård ska nyttjas på bästa sätt. Idag ryms 
årskurs F-6 och serviceboende i samma lokaler. Dessa utökningar av skollokaler 
fram till 2020 förväntas täcka det behovet av de ökade elevgrupperna i de 
gamla bostadsområdena runt skolorna. Utifrån befolknings-utveckling 
kopplad till nybyggnation i planprogrammet ser nämnden behov av en tomt 
för ny skola, antingen i område 4 (Hestra västra) eller 11 (Hestra norra). 
Skolansplacering behöver studeras djupare i den fortsatta planprocessen. 
Nämnden vill även poängtera att det är viktigt att ta hänsyn till att 
grundskola och förskola placeras geografiskt nära varandra, då det finns flera 
samordningsvinster med detta.
Kommentar
Vi ser fram mot fortsatt dialog med Grundskoleförvaltningen i det kommande 
planarbetet kring både lokalisering, ytbehovav med mera för såväl förskolor och 
skolor. Områdena som pekas ut som skola i planprogrammet var för att illustrera en 
skolas ytbehov och placeringen är inte utredd. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Behovet av första förskolan kan komma att prioriteras upp, detta är direkt 
avhängigt till exploateringstakten i området.
Två tomter avsätts för framtida skolbehov.
Området för skola idag märkt i zon 4 flyttas till zon 6 eller 7 inom dessa zoner 
bör också förskola planeras samt
Olika boenden så som äldreomsorg, LSS bör också planeras in, dessa kan ju 
med fördel planeras inom den vanliga bostadsbebyggelsen och kan hanteras via 
förhyrning av de exploatörer som blir aktuella.  

Lolakförsörjningsnämnden kommer tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen och fastighetsägaren (AB Bostäder) utreda 
förutsättningarna och framtida nyttjande av Hestra Midgård. Detta kan 
påverka behovet av vilken typ av skola dock ser Lokalförsörjningsnämnden att 
två tomter avsätts för framtida skolbehov. En skoltomt bör vara ca 20 000m2.
Kommentar
Vi ser fram mot fortsatt dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen i det kommande 
planarbetet kring både lokalisering, ytbehovav med mera för såväl förskolor och 
skolor. Områdena som pekas ut som skola i planprogrammet var för att illustrera en 
skolas ytbehov och placeringen är inte utredd. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Positiv till utbyggnad av Torpa-Hestra 4:1. 
Nämnden vill betona behovet av boende enligt SoL och LSS i området.
SoL boenden behövs för att kunna tillgodose att boende ska kunna erbjudas 
på hemorten. Det finn också boenden som i dagsläget inte uppfyller 
arbetsmiljökraven.
LSS boenden finns ett kontinuerligt behov av att utöka. I dagsläget finns en 
brist. Även LSS-boenden som inte uppfyller arbetsmiljökraven finns. LSS-
boenden på Hässleholmen kommer behöva flytta då det är svårt att få dessa 
uthyrda p.g.a. området uppfattas som oroligt.
I programområdet inklusive Berwald 89 vore lämpligt med:
1 LSS gruppboende
1 LSS Servicebostad
1 SoL-boende
Kommentar 
Inom ramen för planprogrammet har ingen exakt placering eller koncept tagits 
fram gällande varken äldre- , LSS eller SoL-boenden utan detta kommer att 
behöva tas med i kommande detaljplanering. En ambition med planprogrammet 
är dock att integrera dessa boenden i övrig bebyggelse exempelvis i bostadskvarterens 
bottenvåningar. Detta kan ge en mer blandad stadsdel som befolkas större delar av 
dygnet. Berwald 89 ägs inte av kommunen.

ÖVRIGA

BORÅS VÄSTRA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
När det gäller det unika naturvärdena så är det viktigt att bevara och skydda 
dessa så långt det är möjligt
För att kunna utveckla området så är det viktigt med blandad upplåtelseform 
och att hyresrätter planerans in i området 
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Planering av ett nytt Äldreboende/Trygghetsboende i området.
Gör hela Hetsra Midgård till skola.
Nytt hus ”Mötesplats Hestra” som skall inrymma: fritidsgård, bibliotek, 
träffpunkt för äldre, föreningsliv.
Kollektivtrafik som går på den nya planerade vägen genom Hestra.
Kommentar
Synpunkterna noteras och det kan konstateras att dessa på många punkter 
sammanfaller med de intentioner som finns i planprogrammet.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET  
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS MILJÖMEDICINSKA CENTRUM 
Spridningsberäkningarna är utförda enligt betrodd metodik och utgår 
från den maximala utsläppsmängden av lösningsmedel och beräknat som 
xylen. De nivåer av xylen som kan uppstå i det planlagda bostadsområdet 
ligger klart under de i INDEX-projektet föreslagna riktvärdena både 
för långtidsexponering och korttidsexponering. Genomsnittshalten 
(långtidsmedelvärdet, < 5 μg/m3 ) i utomhusluften ligger i nivå med den 
genomsnittshalt som uppmättes utomhus i Göteborg vid undersökningen 
2006.
Kommentar
En komplettering av beräkningarna har presenterats för länsstyrelsen, dock är vi 
ännu inte klara över hur stort skyddsavståndet till MAKU stål bör vara. Vi för 
nu en dialog med Länsstyrelsen för att kunna tillhandahålla underlag som är 
tillfredsställande för att kunna göra en så pass säker bedömning som möjligt. Se 
även kommentar under länsstyrelsens yttrande.

VÄSTTRAFIK
Västtrafik har på ett möte, den 1 mars-17, inom Trepartssamverkan 
diskuteratplanprogrammet ur ett kollektivtrafikperspektiv med Borås stad och 
här kommer en summering av våra synpunkter:
En viktig förutsättning för att kunna erbjuda attraktiva resmöjligheter med 
kollektivtrafik är att bebyggelseutveckling i första hand sker i de prioriterade 
stråk som gemensamt tagits fram i Trafikförsörjningsprogrammet. Detta för att 
kunna erbjuda attraktiv, tät och långsiktig kollektivtrafik.
I en stad som växer är det viktigt att strukturen för resor till, från och inom 
staden ses över i taktmed bebyggelseutvecklingen så att en gammal struktur 
inte hindrar flödena som behövs för att uppmuntra invånarna till ett hållbart 
resande. Strategiska noder sänker restider och restidskvot varför Borås centrum 
i första hand bör ses som målpunkt och inte bytespunkt. Västra noden [vid 
Göteborgsvägen-Symfonigatan] är viktig för utvecklingen av hela västra delen 
av Borås.

Planområdet ligger just nu utanför befintligt kollektivtrafik och det planerade 
resandeunderlaget (ca 2500 boende, troligtvis i första hand enkelriktat resande 
mellan boende och jobb/skola) är för lågt för att motivera en omläggning av 
nuvarande linje 8. Om området ska kollektivtrafikförsörjas med linje 8 krävs 
en ologisk resväg, som för de som vill resa kan upplevas som en omväg. En 
förutsättning, om kollektivtrafik önskas till området, är att stråket där bussen 
går flyttas för att göra det möjligt att försörja både den norra och den befintliga 
delen av Hestra med samma linjesträckning. Utifrån de förutsättningar som 
beskrivs i planhandlingen har vi svårt att se möjligheten att kunna erbjuda en 
attraktiv kollektivtrafik och vi fortsätter gärna diskussionerna med Borås stad 
för att hitta en väg framåt.
Kommentar
Hestra norra är inte lämpligt att bygga ut om inte kollektivtrafikförsörjning 
är möjlig, då det går på tvärs med såväl ÖP06, Miljömålen och 
Bostadsförsörjningsprogrammet. Kommunen vill också gärna fortsätta 
diskussionerna för att på sikt kunna hitta en lösning där alla parter är nöjda. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Avstånden mellan bostäder och skog inom delområdena 3 och 5 Hestra Västra 
bör ökas för att minska riskerna med bullerstörningar och luftföroreningar från 
Ramnaslätts industriområde.
Naturområdena på båda sidor av Ryssbäcken bör planeras så breda som möjligt 
till glädje för både människor, djur och växter. Bredden måste minst motsvara 
strandskyddsområdet
Utnyttjande av befintliga torvmossar måste ske mycket varsamt, så att 
våtmarkerna i stor utsträckning bibehålls för fauna och flora. De bör absolut 
inte utsättas för risken att bli torrlagda.
Med tanke på klimatförändringarna är det viktigt att bevara så mycket som 
möjligt av skog och våtmarker.
De gröna stråken mellan husbyggnaderna måste göras ordentligt breda, för att 
kunna utnyttjas av människor och djur inom området.
Naturskyddsföreningen i Borås önskar få yttra sig, när detaljplanerna för 
området läggs fram. 
Kommentar

Planprogrammet redovisar bruttoytor för mark som inte är natur och inte till 
bostäder. Lämpliga avstånd till exempelvis Ramnaslätt utreds fortfarande. Inte 
minst kopplat till luftföroreningar.
Kommunen delar uppfattningen att en frizon ska finnas runt Ryssbybäcken och har 
därför satt 100 meter som minsta avstånd mellan exploaterad mark och bäcken. 
Vilket sammanfaller med det generella strandskyddet.
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Utredningar kring hur mossarna ska hanteras kommer fördjupas i det fortsatta 
arbetet. Planprogrammets inställning har dock varit att i första hand göra 
mossarna till en resurs även i den byggda miljön. 
Dispositionen av grönytorna inom de bebyggda delarna kommer fördjupas då 
detaljerade strukturbilder tas fram. Även kommunen ser de gröna värdena som en 
bärande tanke i utbyggnaden av Hestra. Att säkra passager eller stråk där djur kan 
röra sig har varit en viktig del av arbetet med planprogrammet.
Planenheten har som rutin att alltid skicka planer som berör naturområden till 
Naturskyddsföreningen Borås.

SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 
Räddningstjänsten har inga större invändningar mot planprogrammet, men 
vill understryka behovet av brandposter när man gör nya områden. Det är även 
speciellt viktigt att det finns ett brandpostnät tillgängligt om det blir tal om 
trähusbebyggelse, vilket kanske skulle kunna bli aktuellt med tanke på hållbart 
byggande osv.
Kommentar
Synpunkten följer med i det fortsatta planarbetet.

SAKÄGARE

NATUREN
Huvudsakligen är man i sakägarkretsen kritisk till exploatering av natur, 
framförallt gammelskogen i Hestra norra men även skogspartier invid 
Ramnaslätt. 32 av de 49 yttrandena berör detta. I yttranden påpekas bevaring 
av natur, skogsområde, vattendrag, djurliv och rekreativa strukturer som viktiga 
för att behålla attraktiva tysta bostadsområden i naturskön miljö.  
Man anser att programmet strider mot styrande dokument, exempelvis 
grönområdesplanen när stora rekreationsområden förvinner, däribland en 
nyanlagd vandringsled som uppskattats av boende. Man har även utryckt en 
önskan om att skydda Ryssbybäcken, exempelvis genom en gränsmarkering 
av naturreservat. Byggnationen anses i stor grad påverka djur och naturliv. 
Planens genomförande som uppskattats till 15 år begränsar naturområdets 
tillgänglighet under en längre tid vilket anses som orimligt. Istället finns en 
önskan om att utveckla närheten till naturmiljön genom bevarandet av skog. 
Sakägare efterfrågar nya rekreativa stråk och motionsspår som länkar samman 
naturen, parkerna och bebyggelsen vilket bidrar till boendes välmående och 
hälsa.      
Synpunkter och yttranden har även till stor del berört området Hestra 
ängar och dess närområde. Sakägare inom området har utryckt en oro till 
exploatering av ett naturområde av allmänt intresse som används i rekreativt 
syfte och som är starkt förankrat med Hestras identitet. Önskemål om en 
utförlig natur och landskapsinventering har framförts.     Illustration över inkomna synpunkter geografiska läge
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Kommentar
Idén för utbyggnad av Hestra bygger på samspelet mellan platsen och landskapet, 
idén grundar sig i ursprungligt parkstadskoncept. Grönområdesplanens riktlinjer 
är beaktade i planprogrammet och den vandringsled som anlagts nyligen ligger 
i linje med kommande planering. Utbyggnadsområdena anpassas utvecklas med 
genomsläppliga kvarter och god tillgänglighet till natur under och efter byggnation. 
Rekreationsområden utvecklas i samråd med miljökontoret för att inte påverka 
och skydda djurlivets behov av rörelse. Vistelseområden för djur finns kvar i stor 
omfattning på andra sidan Ryssbybäcken och en buffertzon skapas mot bäcken. 
Naturen och skogen inom området norra Hestra har kvalitéer men är artfattig och 
står inför en förändring. Enstaka träd och grupperplanteringar med stark vitalitet 
kan komma att bevaras men en övervägande del exploateras främst på grund av 
dåliga förutsättningar. 
Hestra ängar är med sitt öppna rum en känslig landskapstyp inom Hestra. 
Bedömningen som hittills gjorts är att de agrara delarna av Hestra inte 
lämpar sig för bebyggelse. Planprogrammet har påpekat att ängsmarken bör 
bevaras och kompletteras för att stärka platsens identitet. Fördjupade natur 
och landskapsinventeringar utförs under detaljplanprocessen efter programmet 
antagande. Planprövning av Torpa Hestra 4:4 kommer utreda planområdets 
historiska koppling till platsen, framtida restaurering och fortsatt skötsel. Riktlinjer 
för investering och skötsel kommer tas fram. Planprocessen kommer pröva 
möjligheten till förtätning längs Symfonigatan utan att riskera förstöra områden av 
känslig natur. 

EXPLOATERING
En dominerande del av sakägarkretsen är kritiska till exploateringens 
omfattning vilket resulterar i stora förändringar av Hestra, särskilt Hestra 
Norra. Man ifrågasätter exploateringens ekonomiska och miljömässiga 
konsekvens med tanke på rådande naturliga förutsättningar. Exploateringen 
anses heller inte förankrad i Vision Hestra. Istället anser man att exploateringen 
bör förflyttas till närliggande områden som exempelvis Knalleland och 
Ramnaslätt. 
Yttranden har även inkommit gällande innehållet av bebyggelseskala, särskilt 
i etappområde där högre bebyggelse föreslås. Bebyggelsen anses inte skalenlig 
och sakägare uttrycker oro för exponering, negativ inverkan av buller 
och insynskydd. Berörda efterfrågar en glesare exploatering som förordar 
ursprunglig tanke om ”hus i park” och som tar hänsyn till tillgängligheten 
till natur och vistelseområden likt ursprungliga visioner om trädgårdstaden. 
Ett framfört önskemål är att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillåter 
marknaden styra exploateringens innehåll utan styr planen i egen regi där 
hänsyn tas till boende i området.    

Kommentar
Behovet av nya bostäder i Borås har resulterat i att Kommunstyrelsen beslutat om 
att utreda fortsatt exploatering av Hestra med hänsyn till framtagna miljömål 
och bostadsförsörjningsprogram för Borås stad. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
ställningstagande av exploateringen av Hestra enligt program grundar sig på 
tidigare ställningstaganden av ÖP 06, FÖP 1989 och planprogram 2006. 
Planprogrammets inriktning har varit att genomföra de delar som inte genomförts 
och aktualisera strategiska ställningstaganden avseende exempelvis kommunikation, 
grönstruktur och service. 
Utpekade exploateringsområden är en indikation på avgränsingen för enskilda 
etapper där natur blandas med bebyggelse för att uppnå en naturpräglad urbanitet 
och visionen om hus i park. Intentionen med exploateringen är att återskapa 
parkstadens ursprungliga vision. Förslagen skala av bebyggelse anses rimliga 
med tanke på utbyggnadsområdets kuperande och sluttande terräng och skall 
ses som rådgivning. Exploateringsgraden utgår från platsens förutsättningar och 
de riktlinjer som är angivna i planprogrammet men kommer utredas vidare i 
samband med detaljplanarbetet. 

TRAFIK
Trafikmiljön har varit en bidragande faktor till val av bostadsområde, och 
större förändringar av trafikmiljön är de emot. Sakägare anser att utbyggnaden 
påverkar resterande områden negativt ur trafiksynpunkt. Den nya bebyggelsen 
kommer generera bilberoende och oönskad trafik med tanke på distans 
till stadskärna. Den idag medelmåttiga trafiksäkerheten på Musikvägen 
(Fagottvägen) och Orkestervägen kan försämras, särskilt för barn och äldre. 
Orolighet för att anslutningen kan komma att upptas av tung trafik är stor. 
Sakägare som berörs av föreslagen trafikplan motsätter sig en ny förbindelse 
mellan Orkestervägen och Musikvägen.
Fastighetsägarna anser att förslaget är i strid mot utförd trafikutredning av 
Sweco. Man begär ytterligare utredningar gällande detaljerade trafikmätningar, 
alternativa anslutningsvägar, distans till bebyggelse och konsekvensanalyser 
främst på grund av den nya sträckningen av riksväg 27 som resulterat i en 
högre trafikalstring. 
Alternativa lösningar presenteras, exempelvis att ansluta Orkestervägen via 
Ryssbyhöjdsvägen, skapa vändplaner för resp. väg utan ny anslutning, skapa 
genomfart för endast kollektivtrafik eller gång och cykelvägar som ansluter 
Hestra västra med Hestra norra. Om kommunen ändå beslutar om att ansluta 
Musikvägen och Orkestervägen framförs krav på farthinder, förbud mot tunga 
fordon och utförliga analyser som förhindrar att vägen upplevs som ”smitväg/
genväg”. I övrigt anser man att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör i framtiden 
stärka och utveckla befintliga gångvägar, cykelvägar och övergångställ. 
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Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningens har i samband med andra exploateringsstrategier, 
exempelvis förtätningar av stadskärnan analyserat alternativa områden för 
exploatering med hållbarhet/energieffektivitet som utgångspunkt. Hestra har ur en 
geografiskt och socialt utgångspunkt valts för utredning och lämplighet av framtida 
bostäder. 
Enligt trafikutredning som utförts av Sweco beräknas utbyggnaden av Hestra 
alstra 4000-5000 bilförflyttningar/vardagsdygn. Utredningen visar på att en 
anslutningsväg beräknas alstra mindre trafik på Symfonigatan och en bättre 
fördelning av trafik på omgivande kvartersgator än om en anlutning inte skulle 
genomföras. Överbelastning uppstår först 2040 i korsningen V 180 - Getängsvägen 
(Byttorpsrondellen) samt korsningen Göteborgsvägen - Fjällgatan (Tullarondellen) 
och berör inte Symfonigatan. 
Ett alternativ är en anslutning mellan Orkestervägen och Musikvägen. 
Anslutningen syftar till att möjliggöra tillgänglighet till norra delen, antingen 
med bil eller kollektivtrafik. Genomfartstrafik och trafik av tunga fordon skall 
förhindras genom vägutformning och tekniska hinder. Lokalgator utformas med 
separerade trafikslag med kommunalt huvudmannaskap. Gatorna dimensioneras 
för att innehålla gång- och cykelväg i två riktningar som anpassas till terräng 
och landskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt är att utreda alternativa 
vägdragningar där anslutningsväg mellan Musikvägen och Orkestervägen är 
ett alternativ. Angöringsvägar till respektive etapper utreds i samband med 
detaljplaneringen. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Enstaka yttranden motsätter sig behovet av att utveckla kollektivtrafik för 
norra Hestra. Idag upplevs inget behov av kollektivtrafik i delar som berörs av 
planprogrammet. Istället önskas ett utbyggt cykelvägnät som förbinder den 
nordöstra och sydvästra delen av Hestra. I yttranden efterfrågas tydlighet om 
hur kollektivtrafiken skall lösas. 
Kommentar
En viktig förutsättning för kollektivtrafiken är att man ökar passagerarunderlag 
som ger större möjlighet att expandera/komplettera det befintliga linjesystemet. 
Norra delens exploatering hänger samman med utbyggnad av kollektivtrafiken som 
kommer utredas vidare. Utgångspunkten är att den sammanlänkande delen kan 
försörjas med kollektivtrafik vilket ger goda möjligheter att välja bort bilen som 
transportmedel. En Mobility managementutredning ska utföras av exploatörerna i 
samband med detaljplan.   Detaljutformningen av exempelvis bebyggelse, entréer, 
busshållplatser och allmänna gångvägar styrs under detaljplanprocessen. 

HÄLSA/SÄKERHET 
Yttranden om hälsa/säkerhet består övergripande om de följder som uppstår av 
planprogrammets genomförande. Exploateringen anses resultera i att värdefulla 
miljöer som används för återhämtning och hälsa förvinner och ersätts av 
områden med hög bilberoende med negativa följder på luftkvalité och buller. 
Förslagen bebyggelse, särskilt de inledande etapperna av exploateringen anses 
olämplig med tanke på den höga andel trafik som passerar Orkestervägen/
Symfonigatan. Sakägare anser att barnperspektivet som del av trafiksäkerheten 
inte redovisats. Man anser att genererandet av trafik för flerbostadshus påverkar 
barnens säkerhet, särskilt på kvartersgator som får en hög andel blandtrafik. 
De innergårdar som presenteras som ”Gröna lugna gårdar för lek, rörelse, vila 
och gemenskap” kommer inte förverkligas med tanke på visionen om entréer 
mot gatan.  Här efterfrågas en större variation av service och bostäder för att 
undvika olämpliga miljöer. Man önskar även att kommunen uppfyller tidigare 
löften om trafiksäkra övergångsställ, exempelvis invid banjogatan.
Berörda sakägare oroas över den exploatering som medför att den ”buffert” 
zon bestående av skogspartier som förhindrar buller och lukt från verksamhet 
försvinner från Ramnaslätt industriområde. Man anser att en exploatering 
av bostäder nära ett industriområde med hög risk för människors hälsa och 
säkerhet bör undvikas och boverkets rekommendation om 400 m distans 
efterföljs.
Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningens intention är att förädla och länka värdefull natur 
och rekreationsområden inom Hestra. Planprogrammet skyddar strövområden kring 
Ryssbybäcken och uppmanar till en förstärkning av stråk, leder och anläggningar 
kopplat till rekreation och avkoppling. Även värdefulla gröna områden som kan bli 
aktuella för kompletterande åtgärder för att tillfredsställa människors hälsa pekas ut 
i planprogrammet, exempelvis stadsdelsparkerna Hestra ängar och Byttorpssjön.
Ramnaslätt har översiktligt utretts utifrån omgivningsbuller och kommer utredas 
vidare för att inte riskera skadliga effekter på människors hälsa. Risker som berör 
miljöpåverkan såsom buller, föroreningar och trafiksäkerhet utreds i samband med 
kommande detaljplaner, särskilt Symfonigatan, Pianogatan och Orkestervägen. 
Det hållbara resandet där gång och cykel prioriteras är en av strategierna för att 
skapa en trafiksäkermiljö, för barn och vuxna. Framkomlighet och trivsel är ledord 
som skall användas i den fortsatta planeringen av Hestra. Lokal och kvartersgators 
hastighet utreds och begränsas för att skapa en säker trafikmiljö i kommande 
detaljplanarbete.  
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SERVICE
Sakägare oroas över den hårda exploateringen som resulterat i ett större behov 
av förskolor, skolor och äldreboende. I yttranden betonas vikten av utbyggnad 
av skola, barn och äldreomsorg. Berörda belyser vikten av att kommunal 
service behövs och bör stå klart innan ny bebyggelse uppförs. Man anser att 
initiativ måste tas för att motverka högre följdkostnader för samhällsservice, 
annars riskeras en markant försämrad kvalitet främst på grund av dåligt utbud. 
Sakägare ifrågasätter även planprogrammets övergripande och detaljerade 
lokalisering av förskola/skola. En förskola/skola som skapas invid väg anses 
bidra till en osäker miljö för barn. Planprogrammets förslag om att utöka 
befintliga skolans elevantal med 100-150 elever genom omlokalisering av 
äldreboende anses orimlig och ligger inte linje med ursprungliga tanken om 
Hestra Midgård, en plats för möten över generationsgränserna. Istället bör 
skolan lokaliseras tillsammans med en ny förskola i en plats som anses säkert 
och lättillgänglig. 
Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med de yttranden som inkommit 
ang. behovet av service och förskola/skola. En ökad befolkningsmängd ger 
bättre underlag för service. Genomförandet av planen ställer krav på ytterligare 
servicefunktioner, däribland förskola, skola, närbutik, äldreboende etc. Även 
om detta inte utreds i detalj kan man förvänta sig en utökad etablering av 
servicebutiker och restauranger i samband med utvecklingen av Hestra, särskilt de 
första etapperna. 
Samhällsbyggandsförvaltningens strategi är att i kommande utvecklingsprocesser, 
däribland detaljplan och markanvisning, undersöka möjlighet att skapa 
butikslokal, kontor, LSS eller serviceverksamhet i kvarterens bottenvåningar. I 
planprogrammet presenteras ingen lösning kring skolan, alternativ presenteras 
där utökning av skolkapacitet på Hestra Midgård ingår. I strukturskiss för 
planprogrammet utpekas två lägen för skoländamål dock påpekas att ytterligare 
utredning krävs för att pröva lämplighet. Utpekandet av lokalisering av förskola 
och skola bör ses som en första rekommendation där man tagit hänsyn till det 
ytbehov som anses behövas. Slutgiltigt beslut tas i samband med utformning och 
innehåll av kommande detaljplaner.

INDUSTRIVERKSAMHET
Yttrande har inkommit gällande samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om 
exploatering nära Maku AB. Berörda anser att Samhällsbyggnadens strategi om 
exploatering trots kännedom om höga halter av föroreningar är oroväckande. 
Att Samhällsbyggnadsförvaltningen ändrat sitt tidigare beslut om exploatering 
om Hestra västra anses ologisk.

Yttranden av företaget Maku AB har inkommit gällande utbyggnad av Hestra 
västra, särskilt den del som berör industriområdet Ramnaslätt. Företaget 
anser att förslagen bebyggelse begränsar företagets framtida utveckling och 
nuvarande drift. Företaget som är i ett expansivt skede motsätter sig planerna 
för utbyggnad särskilt den del som anses närmast Maku AB.
Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2013-09-13 utfört en riskutredning 
för del av västra Hestra. Av slutrapporten framgick rekommendationer om 
distans samt åtgärdsförslag vid eventuell fortsättning. Åtgärsförslag bestod av en 
spridningsberäkning för att kunna identifiera en preliminär distans som inte 
påverkar känslig markanvändning. Man rekommenderade även åtgärder vid 
utsläppskällan i enlighet med Miljöbalkens miljökrav om miljöfarlig verksamhet. 
En spridningsberäkning utfördes 2013-11-11 där man konstaterar att värden som 
anses farliga för känslig markanvändning inte uppnås inom förslagna etapper.
Se även kommentar Länstyrelsen…

KOMMUNIKATION 
Sakägare utrycker kritik mot planprocessens kommunikation mot allmänhet 
gällande planprogram Hestra. Informationen har varit svårtillgänglig och 
kommunicerats sent in i processen. Informationstillfället lyfts som ett exempel. 
Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet haft som avsikt att i ett tidigt 
stadie kommunicera programmets innehåll med berörda särskilt boende i Hestra. 
Då det vid samrådstillfället enligt en majoritet fanns många gemensamma frågor 
anpassades mötet till detta önskemål. Samrådstiden förlängdes även med en månad 
och ytterligare ett samrådsmöte hölls på Hestra midgård. 
Utskick görs utifrån lantmäteriets fastighetsförteckning. Det innebär att boende i 
bostadsrättsföreningar och hyreshus inte nås av informationen direkt. I dessa fall är 
det upp till fastighetsägaren att förmedla informationen till de boende. 
Kommunikationen om förslaget i övrigt följer de krav som ställs i Plan och 
bygglagen med kungörelse i ortstidning, kommunens anslagstavla samt utskick till 
sakägare. 
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