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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtande 2 för detaljplan 
del av Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera där samtliga 
inkomna yttranden presenteras.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de even-
tuella revideringar som har gjorts i detaljplanen och sedan 
presenteras samtliga inkomna yttranden med tillhörande svar.
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 har ägt rum mellan 20 mars-27 april 
2017. Tiden mellan 18 december 2017-2 februari 2018 var 
granskningstiden. Detaljplanen var anslagen i Stadshuset och 
ett öppethus annordnades 2018-01-17. Inkomna yttranden 
och remissvar ledde till att detaljplanen kompletterades med 
ytterligare utredningar. Exploateringsavtalen antogs av 
kommunstyrelsen under april 2020 där nya aktörer trädde 
fram för att säkra genomföranden av detaljplanen.

I övrigt har detaljplanen antagits 2020-06-25 § 224 och även 
2020-05-28 § 165. Besluten blev överklagade och antaganden 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. 

Granskning 2, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2021-05-27 §189, pågick under 4 juni - 25 juni 2021. Under 
granskningstiden har handlingarna varit tillgängliga dels 
i Stadshuset och dels på kommunens hemsida. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda nedan i detta utlåtande 2.

13 remissinstanser, 1 sakägare och 1 övrig har skickat in 
yttranden under granskning nummer 2. Under den första 
grankningen inkom yttranden från 17 remissinstanser 
och 2 sakägare. Yttrandena har lett till att detaljplanen har 
reviderats på några punkter, vilket framgår mer i detalj av 
kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattning-
arna av de inkomna yttrandena nedan. Planens innehåll vad 
avser markanvändning, exploatering och principer är i allt 
väsentligt bibehållet.

Sammanfattningsvis har följande förändringar gjorts i de nya 
granskningshandlingarna:

 » två användningsområden för transformatstation 
har tillkommit. Tidigare fanns möjlighet att placera 
tekniska anläggning inom ospecificerad plats inom 
kvartersmark. 

 » parkmark har ersatts av naturmark då det stämmer 
bättre med områdets karaktär och den önskvärda 
skötseln. Inom naturmark får damm, naturstigar 
och gc-väg utföras enligt information på plankartan. 
Naturområden har kompletterats med en egenskaps-
bestämmelsen om att släntstabiliserande åtgärder ska 
göras vid utföranden av gångstigar eller gc-väg inom 
naturområdet. Ett PM Geotekniskt utlåtande har tagits 

fram Inhouse Tech 2019-12-04 och 2020-03-14 (som 
belyser även alternativ kompletterande metod med 
pålning).

 » en ny egenskapbestämmelse (m) har införts för 
kvarteren närmast Neumansgatan för att säkerställa att 
byggnationen där följer vissa skyddsaspekter vad gäller 
utformning av byggnaderna. 
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 » Riskaspekten rörande rasrisk av lösa block samt utsläpp 
av brandfarlig vätska i anslutning till planområdet 
har säkerställts genom avtal i enlighet med genom-
förandebeskrivningen. Information om detta finns på 
plankartan.

 » inom två n-områden (n1 och n2) tillåts anläggandet av 
vägar och uppställningsplatser för räddningsfordon.

 » den administrativa bestämmelsen om att startbeked inte 
får ges innan markens lämplighet avseende föroreningar 
enligt Naturvårdsverkets riktvärden har förtydligats.

 » utfartsförbud har tillkommit längs alla gatuhörn för att 
öka trafiksäkerheten i området.

 » allmän plats för GATA har minskat och ersatts med 
prickmark på kvartersmark enligt specificering av 
Tekniskaförvaltningen.

 » små justeringar har tillkommit kring egenskapsgränsen 
inom kvartersmark, bland annat för att underlätta 
uppförande av p-hus i den norra delen av planområdet. 
Dock bedöms inte justeringarna påverka exploaterings-
graden.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att detaljplanen godkänns för antagande. 

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan 2015-11-12 §352. Ansökan om 
planbesked för att omvandla det befintligt verksamhetsom-
rådet till ett bostadsområde inkom 2015-05-19. Detaljplanen 
handläggs med standard förfarande.

Den 17 mars 2017 på delegation § Pl 2017-004 beslutade 
plan-och bygglovchefen att sända detaljplanen ut på samråd. 
Samrådstiden varade mellan 2017-03-20 och 2017-04-27. 
Den 18 december 2017 skickades granskningshandlingarna 
ut till sakägare och remissinstanser för granskning i enlighet 
med Samhällbyggnadsnämndens beslut 2017-12-14 §326.    
Granskningstiden pågick till och med 2018-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-06-25 
§ 224 och även tidigare 2020-05-28 § 165. Detaljplanen blev 
överklagad och båda antaganden upphävdes av Mark och 
miljödomstolen 2021-03-17 mål nr P 3245-20 och P 5010-20, 
Vänersborgs Tingsrätt. 

Ny granskning gjordes på grund av det långa tidsförlopp 
som gått sedan den första granskningen, enligt Samhällbygg-
nadsnämndens beslut  2021-05-27 §189. Granskningstiden 
nummer 2 pågick från 4 juni till och med den 25 juni 2021.
Inkomna synpunkter finns sammanställda nedan i Gransk-
ningsutlåtande 2.

1. Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget enligt gransk-
ningsyttranden KS §295 2021-06-21. 

Detaljplanen får inte antas innan bankgarantier har 
inlämnats, i enlighet med exploateringsavtalen.       

G2 Länsstyrelsen + SGI
Länsstyrelsens samlade bedömning grundar sig på handling-
arna daterade 2021-05-27 för granskning 2. Länsstyrelsen 
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras 
och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas. 

Länsstyrelsen och Statens Geoteknisk Institutetet (SGI) har 
tidigare haft synpunkter daterade 2018-01-29 och 2018-01-26 
med synpunkter om bland annat kompletterande utredningar 
och förtydliganden.

SGI har även yttrat sig 2021-07-07 på handlingarna daterade 
2021-05-27 för granskning 2. SGI sammanställer sina 
synpunkter i enlighet med sina tidigare yttranden i ärenden. 

Länsstyrelsen är positiv till att det inte längre är möjligt att 
placera skola, förskola och LSS-boende i planområdets norra 
del. De anser dock att det är rimligt att även för byggnaderna 
vid Neumansgatan,som ligger på ett relativt kort avstånd från 
parkeringsplatsen, överväger att genomföra de föreslagna 
skyddsåtgärderna som riskutredningen föreslår för bebyg-
gelse inom skyddsavståndet från Cramos parkeringsplats.

De skyddsåtgärder som avses är:

 » Friskluftsintag på bebyggelse som ligger närmast 
industriområdet ska placeras på fasad som vetter från 
industriområdet, alternativt på tak.

 » Fasader ska utföras i obrännbart material

 » Det ska vara möjligt att utrymma byggnaderna på sidan 
av huset som vetter bort från industriområdet
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och inkluderas i exploateringsavtalet så att upprustningen av 
Neumansgatan utförs med en kantsten mot Cramos parke-
ringsplats. Exploateringsavtalen antogs av Kommunstyrelsen 
2020-04-27 Dnr KS 2015-00434 214.

I enlighet med SGIs yttrande skall hela planområdets 
säkerhet beaktas i enlighet till dess användning. Identifierat 
område norr om Rosendalsgatan (blockras) skall därför 
åtgärdas, men kommunen anser fortfarande att området i och 
utanför planområdet i sydväst inte behöver åtgärdas för att 
försäkra områdets säkerhet och den tillåtna användningen 
enligt planen. Information om möjlighet att utföra åtgärden 
tas med på plankartan och i genomförandebeskrivningen. 
Ett avtal om åtgärd och tillhörande besiktning mellan berörd 
fastighetsägare och kommunen skall upprättas inför laga 
kraft, i och med exploateringsavtalet har detta säkerställts.

Egenskapsbestämmelsen gc-väg har tagits bort och ersatts av 
information om att släntstabiliserande åtgärder ska utföras 
i samband med anläggandet av stig eller gc-väg. Samtliga 
sektioner av slänten skall uppnå erfoderlig säkerhetsklass 
enligt den geotekniska utredningen vilken har kompletterats 
med ett förtydligande efter granskningen dels PM planerings-
underlag geoteknik WSP 2020-03-05 och PM geotekniskt 
utlåtande Inhouse Tech 2020-03-14. Informationen kring 
detta har också förtydligats i planbeskrivningen.

Borås stad planerar att utföra en enklare gångstig genom 
naturmarken från planområdet till Backadalsstigen. Detta för 
att istället rusta upp den befintliga gc-vägen norr om plan-
området från Backadalsgatans vändplan till Backadalstigen i 
enlighet med Tekniskaförvaltningens Cykelplan. 

Slutligen bedömer staden att stabiliteten säkerställs i 
detaljplanen genom bland annat planbestämmelse vad gäller 
utformning av allmän platsmark angående SGI’s synpunkter 
om säkerhet.  Synpunkterna har även skickats vidare till 
exploatören, Tekniska förvaltningen som ansvarar för 
specifikationskrav och besiktning på all allmänplats, samt till 
bygglovsavdelningen som hanterar uppföljning av planens 
krav inför byggnation.

G3 Trafikverket 
De ändringar som gjorts från granskning till granskning 
2 påverkar inte befintlig statlig anläggning negativt. 
Trafikverket har därmed inga synpunkter på ändringarna. 
Aktuellt område utgör idag riksintresse för infrastruktur, 
ny stambana Göteborg-Borås. Förslaget till rangordning av 
korridoralternativ är ute på samråd 3. Under förutsättning att 
Trafikverkets förslag till rangordning inte behöver revideras 
efter pågående samråd,så kommer riksintresset justeras och 
inte längre beröra området. 

Utöver detta bedömer Länsstyrelsen att planen brister 
gentemot kraven på risk och säkerhet och kan därför inte 
acceptera planen med hänsyn till ingripandegrunderna i PBL 
11 kap 10 §, om inte erfoderliga ändringar görs och följande 
krav uppfylls: 

1. Säkerställa att vätska från industriområdet inte kan rinna 
mot området med bostäder vid Neumansgatan. Ett utsläpp 
på industriområdet ska inte kunna rinna mot området med 
bostäder. Under information på plankartan har kommunen 
tagit upp att åtgärd som begränsar spridning av brandfarlig 
vätska mot planområdet ska vidtas längs med Neumansgatan. 
Länsstyrelsen anser att denna åtgärd ska stå som en planbe-
stämmelse på plankartan och inte under information. Om 
åtgärden inte kan göras inom planområdet och regleras med 
planbestämmelse måste det tydligt framgå att åtgärden regle-
ras på annat sätt exempelvis genom avtal. I beskrivningen av 
åtgärden som ska begränsa spridning av brandfarliga vätskor 
används formuleringen ”när angränsande kvarter byggs”. 
Länsstyrelsen anser att den formuleringen är otydlig. Läns-
styrelsen förutsätter att det betyder att åtgärden ska görs i 
samband med att det aktuella planområdet bebyggs.

2. Lösa block behöver hanteras vidare i planen genom att 
säkerställa att ras varken sker inom planområdet eller att ras 
utanför planområdet riskerar att falla in i planområdet. De 
lösa block som finns i en bergslänt i norr behöver hanteras 
inom ramen för planen. Blocken finns både inom och utom 
planområdet, ni behöver beskriva hur ni avser att hantera de 
lösa blocken och hur ni säkerställer att ingen risk kvarstår i 
planområdet efter planens antagande. Reglering kan krävas 
på plankartan men observera att lösa block utanför planom-
rådet inte kan hanteras genom sådan reglering.

3. Stabiliteten är inte tillfredsställande för planerad GC-väg. 
Enligt den geotekniska utredningen föreslås det att vidta 
åtgärder i två av fyra sektioner men ni behöver vidta åtgärder 
även för samtliga sektioner som inte uppnår kraven på 
stabilitet enligt utredningen. Nödvändiga åtgärder behöver 
också säkerställas i planen. 

Kommentar 
Kvarteren längs Neumansgatan har fått en egenskapsbestäm-
melse (m) på plankartan som reglerar att de tre nämnda 
skyddsåtgärderna gäller för byggnationen här. 

Stadens bedömning är att det är lättare och säkrare att 
åtgärder för att minimera risken för spridning av brandfarlig 
vätska förläggas så nära källan som möjligt, dvs. utanför 
planområdet på den norra sidan av Neumansgatan. Formu-
leringen om att åtgärder skall ske när planområdet bebyggs 
kvarstår som information på plankartan och i genomförande-
beskrivningen tydliggörs att ett avtal mellan de olika fastig-
hetsägarna och kommunen skall upprättas inför laga kraft 
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Tidigare yttranden hänvisar till förtydliganden av buller-
utredningen (Sweco, 2017-09-19) som ansågs otydligt för 
väg 40 och Kommunen har förtydligat siffrorna i ett PM 
(2018-01-21). Det är positivt att kommunen arbetar efter de 
trafikmängderna som redovisas i remissversionen för Noden 
Borås (2017-12-21). Dock är trafiksiffrorna i nederkant av de 
som presenteras i studien.

Trafikverket förutsätter att kommunen väljer en lämplig 
utformning av lägenheter och placering av uteplats för att 
klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostads-
byggnader (SFS 2015:216). Trafikverket önskar fortsatt dialog 
gällande planens påverkan på riksintresset.

Kommentar
Kommunen anser att det faktum att planområdet delvis 
ligger inom en av de korridorer som utpekats som möjlig för 
förläggningen av en framtida höghastighetsbana i Sverigeut-
redningen inte påverkar planläggningen av området. Detta 
främst mot bakgrund av att det står fast att en eventuell 
förläggning av spår här skulle göras i en tunnel och i den 
mån den nya infrastrukturen kommer att påverka bebyg-
gelsen i området så kommer den likaväl att påverka områdets 
befintliga bebyggelse i samma utsträckning eftersom området 
redan är bebyggt. Inga nya områden planläggs för bebyg-
gelse.

Inom kommunen och i forum som ”Noden Borås”, med 
Länsstyrelsen och Trafikverket inkopplade, pågår, som 
beskrivs, ett arbete för att ta fram en tydlig strategi för hur 
kommunen ska arbeta med trafiken i stort. Detta arbete görs 
oberoende av denna detaljplan och påverkas inte direkt av 
denna detaljplan. Kommunen kommer att efterfölja alla de 
överrenskommelser som träffas inom arbetets ramar för att 
förbättra trafiksituationen i staden idag och inför framtiden.

Utformningen av de enskilda byggnaderna med avseende 
till buller prövas vid bygglovshandläggningen och där följer 
kommunen de lagar och direktiv som finns utöver planbe-
stämmelserna. På plankartan under störningsskydd förtydligas 
att de gällande riksvärden för vägtrafikbuller ska uppfyllas.

G4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

Kommentar
Noterat.

G5 Miljö och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen och 
har inget ytterligare att tillägga än i tidigare granskning. 

Tidigare har Miljö-och konsumentnämnden haft synpunkter. 
enlig nedan.

I planbestämmelserna om markföroreningar vill förvaltning-
en justera en planbestämelse i enlighet med: ”Startbesked 
för bygglov får inte ges förrän markens lämplighet avseende 
föroreningar har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning.” 

Vi vill också byta ut ”Miljöskyddsnämnden” till ” Miljö- och 
konsumentnämnden” på de ställen det förekommer.

I övrigt sammanfattar miljöförvaltningen att de tidigare 
yttrat sig i samrådet och har deltagit aktivt i planarbetet för 
att minska negativa miljökonsekvenser där planarbetet gått 
i en annan riktning än vårt yttrande. Detta gäller främst 
omvandlingen av naturmarken till park och gång- och cykel-
väg. Miljöförvaltningen ser trots de negativa konsekvenserna 
på viltets rörlighet, ett fortsatt planarbete.

Vi ser positivt på att planen kompletterats utifrån bullerut-
redningen, speciellt då förskola tillkommer. 

Miljöförvaltningen ser också positivt på att planen betonar 
vikten av att skapa goda cykelmöjligheterna från planområdet 
då cykeln är ett snabbt färdmedel till viktiga målpunkter som 
service och arbetsplatser, från området. Det är också viktigt 
att titta på GC-vägar till de skolor barnen i området kommer 
att hänvisas till. Kollektivtrafikförbindelserna är idag inte 
optimala och därför riskerar planen generera biltrafik från de 
som inte har möjlighet att cykla. 

Miljöförvaltningen delar bedömningen om att avsteg från 
parkeringstalen inte kan göras i större utsträckning på grund 
av den glesa turtätheten i kollektivtrafiken och att staden 
bör verka för ökad turtäthet här om alla etapperna planerar 
byggas ut. Eftersom området ligger i närhet till service är 
det viktigt att arbeta aktivt med parkeringsfrågan om inte 
samnyttjande med handelns parkeringar och boendeparke-
ring är möjlig.

Strategisk placering av såväl bil- som cykelparkering kan 
också gynna att fler cyklar och reser kollektivt. Gemen-
samma garage planeras av exploatören under minst två av 
mittenkvarteren. Men enligt planhandlingarna avser det 
enbart parkeringsplatser för flerbostadshusen och radhusen 
får parkering direkt i anslutning till bostaden.

I Vallastaden i Linköping har man valt att ha parkering i 
utkanten av planområdet. Finns det möjlighet att titta på 
erfarenheter från det projektet och undersöka en liknande 
lösning gällande parkering för samtlig bebyggelse även på 
Åkermyntan, i syfte att skapa en god ljudmiljö och minska 
behovet av markparkering och att behöva använda parkering 
utmed gatorna. Möjligheten till angöringsparkering kvarstår.
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Miljöförvaltningen ser positivt på att planen möjliggör en 
infrastrukturtunnel, för att undvika att gatan i framtiden 
behöver grävas upp för ledningsarbeten. En liknande lösning 
har nyligen gjorts i Vallastaden i Linköping.

Kommentar
Planbestämmelsen har tillkommit att startbesked inte får 
ges förran markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälps till Naturvårdsverkets riktvärden. Förtydliganden 
har också gjorts i planbeskrivningen.

Med de förutsättningar planområdet har och med tanke 
på hur långt planarbetet har kommit ser man inte i första 
hand en parkeringslösning med p-hus som i Vallastaden, 
Linköping. Vid senare diskussion med exploatören har dock 
viss byggrätt utökats i norra kanten av planområdet för att 
möjliggöra en eventuell parkeringsgarage med bostäder på 
taket. In- och utfarten kan ske antigen från den nya gatan 
eller från kvartersgatan parallellt med Neumangatan. 

De kvarrtersgemensamma garagen under marken föreslås 
ändå vara den bästa lösningen för att trafiken och parke-
ringen ska koncentreras till ett fåtal gator/punker och på så 
sätt avlasta andra gator. Dessutom frigör detta mer ytor för 
grönska och promenadstråk inom planområdet.

Samling parkmark har ersatts med naturmark vilket är positiv 
för viltets rörlighet.

G6 Borås Energi och Miljö (BEM) 
BEM har inga synpunkter.

Tidigare bad de om att stryka sista meningen angående 
dricksvatten och avloppsanläggningar i stycket om Vatten 
och avlopp.

Kommentar
Länsstyrelsen önskar ha med den här informationen i planbe-
skrivningen, den står därför kvar. 

G7 Borås Elnät 
Inget att erinra.

Tidigare synpunkter om säkerställanden av transformator-
stations placering. Vid en byggnation nära befintlig trans-
formatorstation på kvartersmarken bedömer Borås Elnät 
eventuella åtgärder som ska göras för att säkerställa åtkomst 
och funktion. 

Vid en eventuell dragning av el i framtida infrastrukturtun-
nel är det avgörande om det är ekonomisk försvarbart och 
förenligt med vårt sätta att bygga elnät.  

Kommentar
Under senare diskussion med Borås elnät har vi kommit 
fram till att det är bäst att avsätta specifika områden för 
markanvändning för transformatstation med E-bestämmelse 
på plankartan. Planbeskrivningen har förtydligats med att 
verksamhetsutövaren avgör när de två befintliga transforma-
torstationerna skall bytas ut.

Infrastrukturtunneln är inte längre aktuell.

G8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tidigare haft följande synpunkt: 
Genomförandebeskrivningen innehåller en föredömligt 
grundlig och illustrativ genomgång av de fastighetsrättsliga 
konsekvenserna. I den genomgången borde dock även redovi-
sas att fastighetsreglering måste ske berörande Åkermyntan 
13, 14 och 18 för att bringa dessa i överensstämmelse med 
detaljplanen.

Kommentar
Synpunkten har beaktats. Under senare tiden har ett omfat-
tande arbete genomfört för att säkra genomförandet av 
planen genom en stabil och enig ägarsammansättning. Fast-
ighetsägaren för Åkermyntan 4, 10, 13, 14, och 18 har samar-
betat gemensamt med ett bostadsbolag och kommit överens 
om genomförandet med fastighetsägaren för Åkermyntan 5. 
Förtydliganden har gjorts i genomförandebeskrivningen.

G9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Åker-
myntan 5 m.fl enligt tidigare yttranden. I planbeskrivningen 
för detaljplanen står det att byggnation av en mindre förskola 
i området är möjlig. Förskolenämnden vill dock att man ser 
över möjligheten att hitta en tomt där en större förskola kan 
byggas.

Kommentar
Vår kommentar liknar den vi lämnade i samrådsyttrandet. 
Under det föregående planarbetets gång har beskedet varit 
att det inte finns något intresse av att etablera en kommunal 
förskola inom området. Trots det har målet varit att planlägga 
för en förskola, men man har utgått från att den kommer 
att drivas i privat regi. I det nu utarbetade planförslaget ges 
möjlighet till förskola i sydvästra delen.

G10 Fritids och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Detaljplan för del 
av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl.
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Kommentar
Noterat.

G11 Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på att bebyggelseutveckling sker i 
nära anslutning till befintlig kollektivtrafik och att planen 
skapar förutsättningar för ett ökande resandeunderlag. 
Dessa förändrade förutsättningar kommer att inkluderas i 
vår kontinuerliga dialog med kommunen om möjligheter 
till eventuella utökningar av trafiken. I övrigt har vi inga 
synpunkter på planen. 

Kommentar
Noterat.

G12 Polismyndigheten
Detaljplanen har varit ute på samråd under våren 2017. 
Polismyndigheten yttrade sig vid detta tillfälle, vilket framgår 
av samrådsredogörelse i detaljplanen. De förändringar som 
gjorts sedan samrådshandlingen är inget som påverkar 
polisens ställningstagande. Polismyndigheten har därför inget 
att tillägga till det yttrande som redan gjorts.

Kommentar
Noterat.

G13 Naturskyddsföreningen
Inga synpunkter på ärendet i fråga.

Kommentar
Noterat.

G14 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har synpunkter sammanställt nedan:

Exploateringen medför behov av utökning av brandpostnätet, 
enligt tidigare yttranden, brandposter med max 150 meters 
mellanrum och ett tillgängligt flöde på minst 1200 liter/
minut. 

Räddningstjänsten har inte granskat dagvattenutredningen i 
detta skede. Risk för översvämning vid skyfall bör hanteras 
och redovisas i planbeskrivningen.

Räddningstjänsten har, likt tidigare yttrande, inga synpunkter 
på riskhanteringen. Räddningstjänsten har tidigare ansertt att 
riskerna har hanterats på ett tillräckligt bra sätt med nuva-
rande formuleringar och utformning av detaljplanen.

Den planerade bebyggelsen kommer sannolikt innebära att 
räddningstjänsten förväntas utföra alternativ utrymningsväg. 
Frågan hanteras normalt i bygglovet, men kan påverka 
områdets utformning, t ex i omfattning av grönytor/

hårdgjorda ytor, samt bärande bjälklag i underjordiska 
garage så att räddningstjänsten kan nå samtliga lägenheter 
via räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon. 
Alternativet finns dock alltid att bygga med interna lösningar, 
så att dessa krav utgår.

Kommentar
Egenskapsbestämmelser n1 och n2 på plankartan har anpas-
sats så att ytor tillåts för att uppfylla ändamålet av rädd-
ningsväg eller uppställningsplats enligt räddningstjänstens 
synpunkter.

Dagvattenhanteringen tar hänsyn också till översvämning 
vid skyfall, enligt vattenutredningen som ansvarar av Borås 
Energi och Miljö och gjordes av Cowi 2016. Det finns 
beskrivning av vattenhantering i planbeskrivningen. Först 
under kapitel Teknisk försörjning ”Dagvatten” där man 
analyserar platsens förutsättning med befintliga ledningar 
samt Tallmyren våtområdet, naturmark,  som naturlig 
vattenmagasin. Där finns även förslaget för omfördel-
ningen av vattenhantering där norra delen ansluter sig mot 
Neumansgatans vattennät och södra delen ansluter sig till 
befintliga diken i Tallmyren. Samt att Borås Energi och Miljö 
(BEM) gör ett nyt och bättre flackdike längs hela östra sidan 
av planområdet mot Ollonstuppet som kan fungera även 
som fördröjningsmagasin vid översvämning. Flackdiket sköts 
och driftas som en dagvattenanläggning av BEM. Sedan 
nämns översvämning också under kapitel 6 ”Översvämning”. 
Sist under Genomförandebeskrivning står också att Borås 
Energi och Miljö AB ansvarar för bland annat utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten med mera.

Räddningstjänsten synpunkter vidarebifogas till BEM och 
Tekniska förvaltningen för kännedom inför den kommande 
projekteringen..

G15 Handikappföreningarnas samarbets
organ

Inga synpunkter på ärendet i fråga.

Kommentar
Noterat.

G16 Försvarsmakten
Inga synpunkter på ärendet i fråga.

Kommentar
Noterat.

G17 Sociala omsorgsnämnden
Inga synpunkter på ärendet i fråga.
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Kommentar
Noterat.

2. Yttranden från sakägare
G18 Skogsstjärnan 19
Bergsäter är en liten stadsdel med endast cirka 300 hushåll. 
För närvarande arbetar Borås stad med tre detaljplaner 
som avser stadsdelen Bergsäter. BN-2015-1389 som nyligen 
antagits, BN 2015-017 som är i ett andra granskningsskeende 
samt rubricerad plan BN 2015 -887.

1. Denna förändring kommer att medföra en väsentlig 
trafikökning i området. Tillsammans med den trafikökning 
som kommer att ske som följd av Detaljplan BN 2015-17 och 
BN 2014-1389 kommer trafiksituationen på Bergsäter att bli 
ohållbar. Detta problem har inte utretts tillräckligt avseende 
trafikgenomströmning, parkeringar och buller samt annan 
miljöpåverkan. Redan nu är utfarterna från Bergsäter 
överbelastade morgon och framförallt eftermiddagstid. 
Utfarterna till Annelundsmotet vid Kl 1, utfart från 
Enedalsgatan till Åsboholmsgatan samt utfart Enedalsgatan 
vid Hultamotet. Detta måste utredas och lösas innan planen 
antages eller eventuellt måste planen villkoras med en 
lösning av trafiksituationen. Enligt Detaljplan Bergsäter 1: 
1 BN 2015-017 Granskning 2 har en trafikutredning gjorts 
avseende utfart mot Annelundsmotet samt väg 41. Utred-
ningen ger för handen att dessa utfarter klarar en utbyggnad 
av 300-400 bostäder. Totalt kommer de tre Detaljplanerna 
avseende Bergsäter att generera 700-1000 bostäder samt 2 
förskolor och ev lågstadieskola. Borås stad envisas med att 
nuvarande trafiklösningar klarar varje planändring var för sig. 
Ingen, mer än jag, ställer sig frågan hur dessa tre detaljplaner 
tillsammans kommer att påverka trafiksituationen.

2. De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhållan-
dena väsentligt för omgivande bebyggelse.

3. Den föreslagna planändringen tillsammans med planänd-
ring 2015-17 och BN 2014-1389 kommer, som en konsekvens 
av en kraftig trafikökning, att medföra buller och 
luftföroreningar som inte utretts tillräckligt. MKB saknas.

4. Nuvarande bebyggelse står på träskmark. På planområdet 
har det genom åren varit stora problem med sättningar i 
byggnader bl.a f.d BP A Plåt. Hela området måste dräneras 
och stora pålningsinsatser kommer att krävas för att eventu-
ellt få ordning på grundläggning. En gedigen markundersök-
ning måste genomföras före antagande. Min fastighet, liksom 
även ytterligare nio radhus gränsar till planområdet där en 
gång och cykelväg planeras. Tomtgränsen utgörs av en hög 
slänt ned mot träsket där vägen ska anläggas. Övrig del av 

planområdet som ska bebyggas består enligt markundersök-
ningar, som redovisas i granskningen, av träsk, torv och lös 
friktionsjord. Bergets nivå är så mycket som ned till 19 meter 
under nuvarande marknivå. Utschaktning måste därför göras 
av enorma volymer för att få stabil grundläggning. De 
sämsta delarna av planområdet, där det krävs mest utschakt-
ning, är den delen som gränsar till min fastighet. Planen 
måste kompletteras med villkor för utschaktningsarbeten där 
det krävs att innan dessa påbörjas måste gedigna åtgärder 
vidtagas för att stabilisera slänten för hela radhuslängan 
med därför avsett material och stödmurar. Detta för att 
undvika sättningar i dessa fastigheter. Detta måste gälla både 
urschaktning för väg och för utschaktning av yta för byggna-
der då hela träsket är en enhet som kan komma i rörelse när 
utschaktning påbörjas.

5. I träsket finns ett mycket annorlunda djur och växtliv. 
Många arter som kräver träskets förutsättningar. I området 
finns bl.a olika groddjur, salamandrar. till och med hassel-
möss har siktats i området. MKB inklusive inventering 
avseende växt och djurliv måste göras.

6. Planområdet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

Med vad som ovan anförts yrkar fastighetsägaren att plan-
ändringen avslås. Annars föreslår fastighetsägaren vidare att 
en del ytterligare åtgärder vidtas..

Kommentar
1. Trafikutredningen som gjorts har kompletterats med en 
bullerutredning, och anses fullgod i det att den räknar med 
det tillskott av trafik som de andra nämnda detaljplanerna 
i området beräknas generera, dvs det trafiktillskott som 
beräknas genereras av detaljplan BN2015-17 Bergsäter, Del 
av Bergsäter 1:1 (Backadalen) samt BN 2014-1389 Bergsäter, 
Hästhoven 1 med flera. Där till har ett påslag gjorts för att 
beakta den allmänna beräknade totala trafikökningen i stort i 
staden fram till 2040. Trafikutredningen visar att det befint-
liga vägnätet i närområdet klarar den beräknade ökningen 
av trafikrörelser, men den visar samtidigt att riskerna för 
bland annat köbildning vid en del viktiga trafikplatser och 
anslutningspunkter, så som Annelundsmotet, kommer att öka 
i stort fram till år 2040. Denna ökade risk för nedsatt trafik-
framkomlighet beräknas uppstå oavsett om de nya detalj-
planeområdena i Bergsäter byggs ut eller ej, utan härrör från 
den allmänna trafikökningen i staden. För att möta denna 
problematik pågår ett övergripande arbete inom kommunen 
i samarbete med bland andra Länsstyrelsen för att ta fram en 
gemensam trafikstrategi och åtgärder för hela kommunen. 

I detaljplanenen för Åkermyntan trycker man dessutom på 
att man skall arbeta med mobilitetsåtgärder som främjar ett 
mindre bilandvändande bland de boende, och målet med ett 
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utbyggt och förbättrat gång- och cykelvägnät är givetvis att 
underlätta för boende och besökare till Bergsäter att välja 
alternativa färdmedel. Tillgången till kollektivtrafik kan 
kommunen inte styra i detaljplanen men med fler boende 
i området ökar underlaget för busstrafiken och man ser en 
framtida möjlig utbyggnad av bussnätverket och turtätheten 
till Bergsäter. Att förtäta staden med bostäder i områden som 
ligger så pass centralt som Bergsäter gör är ett strategiskt val 
av kommunen för att vi skall uppnå våra mål om en hållbar 
stad med bland annat ett lågt bilberoende.

Staden anser att trafikfrågan måste lösas mer övergripande 
och inte inom ramen för respektive detaljplan i de här fallen. 

2. Hela området för den nya bebyggelsen ligger lägre än den 
befintliga bostadsbebyggelsen, därför kommer inte den nya 
bebyggelsen att skugga befintliga hus. De högre husen är 
även placerad så att de förläggs med ett större avstånd till 
befintlig bebyggelse och längs med slänten till Ollonstupet. 
Bebyggelsen närmast Rosendalsgatan och den befintliga 
bebyggelsen på dess andra sida består endas av radhus och 
låga 2-vånings lamellhus och de kommer inte att påverka 
ljusförhållandena för de befintliga husen, vilka ligger 
betydligt högre i och med att terrängen här sluttar ner mot 
Rosendalsgatan. 

3. Behovsbedömningen som gjordes för denna samt de andra 
planerna visade inte på något behov av att göra en MKB 
för området som planläggs. Den bedömningen delar även 
Länsstyrelsen. Trafikökningen anses i stort moderat och 
bullernivåerna acceptabla, likaså bedöms inte luftförorening-
arna öka i området som en följd av planerad bebyggelse eller 
alstrad trafik. 

4. Den geotekniska utredningen har inför granskning 
kompletterats för att beakta hela det området som planläggs 
för bebyggelse. Utredningen visar på relativt svåra grund-
läggningsförhållanden och att ytterligare utredningar bör 
göras inför byggnation men efter det att befintlig bebyggelse 
rivits för att underlätta vid planeringen av grundläggningen 
och, i de fall det bedöms nödvändigt, upprätta arbetsplaner. 
I övrigt fastställs att det kan uppstå sättningsskador på 
omkringliggande bebyggelse i det fall grundvattenivån 
påverkas under byggnationen men utredningen föreslår 
alternativa metoder. Utredningen säger således att det är fullt 
möjligt att bebygga området så som planerat men att särskild 
hänsyn och specifika metoder krävs. 

Utredningen redogör även för grundläggningen och stabili-
teten i slänten nedanför fastigheterna Skogsstjärnan 16-25 i 
en bilaga. Utredningen har tagits fram för att bedöma om det 
finns någon risk att påverka stabiliteten av slänten så att det 
uppstår en risk för befintlig bebyggelse vid anläggandet av en 

stig eller gång- och cykelförbindelse. Utredningen fastställer 
att slänten inte är stabil. Men att anläggandet av en stig eller 
gång- och cykelväg kan göras utan att påverka släntens stabi-
litet och därmed riskerar anläggandet av en förbindelse inte 
orsaka sättningsskador på befintlig bebyggelse. Information 
om stabilitetsförsiktighet har förtydligats i planbeskrivningen 
samt på plankartan. 

Allt utförande på allmän platsmark kommer att ske i samråd 
med Tekniskaförvaltningen som tar driften av åtgärden. 
Detta finns säkerställt enligt exploateringsavtalet mellan 
kommunen och exploatören som antogs av Kommunstyrel-
sen 2020-04-27 nr KS 2015-00434 214.

3. Synpunkter från övriga
Gulsippan 4
Fastigheten Gulsippan 4, Klippgatan 13, har synpunkter om 
trafikflödet och störningar vid ökad trafikmängd genom 
området längs Klippgatan som kan anses vara en genväg till 
planområdet.

Kommentar
Yttranden har skickats vidare för kännedom till Tekniska 
förvaltbningen som ansvarar över trafiksituation i staden. 
Staden bedömer i enlighet med traffikutredningen att huvud-
ingång till planområdet är via Neumansgatan. Genvägen 
genom Klippgatan kan komma att användas men är inte den 
enklaste vägen. Om det skulle bli trafikstörningar så kommer 
Teknisk förvaltningen att utföra nödvändiga åtgärder som 
beskrivs i yttranden.  

4. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Sakägarna listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts. De som kommunen anser 
har tillgodosedda synpunkter är inte medräknade nedan och 
kommer inte att sändas en besvärshänvisning, som är ett 
brev som förklarar hur man överklagar. 

Åkermyntan 14
Gällande fastigheten Åkermyntan 14 har fastighetsägaren 
tagit del av planhandlingarna och yrkar att planförslaget 
ej kan godkännas innan berörd fastighetsägare har fått ett 
affärsförslag presenterat, som kan godkännas av både säljaren 
och köparen. 

De tekniska frågor som yttranden gällde var om tillgänglig-
het med hänsyn till verksamhetens daglig lastning och loss-
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ning, eventuella störningar kring el. vatten och avlopp under 
byggnation som skulle kunna förorsakar driftstopp samt att 
pågående verksamhetens bullernivå måste beaktas i planen. 
Det behöver framgå i planen hur ovanstående kommer att 
regleras för att verksamhetens drift ska säkerställas under 
byggprocessen.

Kommentar
Bedömningen har gjorts att planen inte omöjligör befintlig 
verksamhet inom fastigheten Åkermyntan 14 och leveranser 
dit. Men eftersom användningen och byggrätterna i den 
föreslagan planen inte stämmer överrens med pågående 
verksamhet inskränks verksamhetens möjlighet att utveckla. 
De ljudnivåer som genereras av verksamheten idag bedöms 
vara aceptabla för föreslagna bostäder.

Under 2019 och 2020 har förhandlingar gjorts för att 
samordna samtliga fastigheter i den norra delen av plan-
området. Idag har fastighetsägaren för Åkermyntan 4, 10, 
13, 14 och 18 gått samman och genom avtal enats med ett 
fastighetsbolag som blivit exploatör på den norra delen. 

Fastighetsägaren är eniga om att användningen enligt planen 
kommer att genomföras efter att planen vunnit laga kraft. 
Endast fastighetsägaren för Åkermyntan 12 vill behålla 
nuvarande kontorsverksamhet i den befintliga byggnaden 
vilket inte medför några hinder för bostader i planområdet.

Kvarvarande synpunkter från sakägare
Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte 
tillgodosetts efter granskning 1 och 2. Sammanlagt kommer 
fyra fastigheter att skickas besvärshänvisning. 

 » Fastigheten Skogsstjärnan 20 önskar stabilitetshöjande 
åtgärder mot tomtens luttningen och att den nya bebyg-
gelsen begränsas till max 5 våningar. 

 » Fastigheten Skogsstjärnan 19 anser planområdet 
olämpligt att planlägga enligt förslaget. 

 » Fastigheten Skogsstjärnan 8 önskar minska antalet hus 
på det planerade bostadsområdet.

 » Fastigheten Skogsstjärnan 7 anser att cykelbanan bör 
placeras på en annan sida av Rosendalsgatan. 

Kvarvarande synpunkter från övriga
 » Fastigheten Gulsippan 4 har synpunkter på trafikflödet  

och trafikmängd längs Klippgatan.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman                                  
Plan- och bygglovschef      
Borås Stad       
        
Leila Alves Bonnier       
Planarkitekt       
Borås Stad                             
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan


