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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan-
för Tranan 2 där samtliga inkomna yttranden presenteras i 
sin helhet.

I början presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar följt en redogörelse från samrådsmötet.
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1. Sammanfattning 
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag för Villastaden 
Tranan 2 upprättat den 1 december 2020 har ägt rum under 
tiden 8 december 2020 - 15 jan 2020. Remissinstanser och 
berörda markägare har underrättats med brev eller epost. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida. Därtill har kommunen annonserat på Borås Stads 
Facebook-sida.

12 remissinstanser och 5 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Länsstyrelsen ställer en fråga kring om barns behov av 
lek kan tillgodoses inom fastigheten då gården är liten 
och mestadels består av parkering. Detta tillgodoses.

 » Kulturmiljönämnden vill se en tydligare strävan att 
bevara trädgårdsytor på fastigheten. Detta tillgodses 
delvis.

 » Miljö- och konsumentnämnden önskar att detaljplanen 
ställer krav på marklov för parkeringsplatserna. Detta 
tillgodoses. 

 » Borås Energi och Miljö har ett förslag på ny text till 
planbeskrivningen kring dagvatten. Detta tillgodoses.

 » Skanova har en telekabel i södra delen av fastigheten 
som de önskar ligger kvar i ostört läge, i annat fall ska 
kontakt tas med Skanova. 

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. Dessa 
berör framförallt: 

 » Exploateringsgraden är för hög för fastigheten Tranan 
2 och byggnadshöjden avviker från kringliggande 
bebyggelse. Sakägarna efterfrågar en bättre anpassning 
till kringliggande bebyggelse och Villastadens karaktär. 
Detta tillgodoses delvis.

 » Kritik kring hur kommunen använder sig av parke-
ringsköp för att lösa parkeringssitutationen istället för 
att kräva att all parkering ska lösas inom fastigheten 
och hänvisar till att exploateringsgraden är för hög. Ett 
par sakägare föreslår att parkering placeras under mark 
istället för på gården. Oro för ökad trafik i närområdet, 
påverkan på befintlig parkering utmed Nedre Tjäderga-
tan. Detta tillgodoses.

 » Påverkan på boendemiljön vad gäller skuggor, ökad 
insyn, förändrad utsikt samt synpunkter på att balkong-
er utmed Nedre Tjädergatan inte borde tillåtas då gatan 
är smal. Även oro kring störningar från studentboende 
lyfts fram i yttrandena. Detta tillgodoses delvis.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

 » Vikten av förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan, 
bevarande av alm-allén samt förslag på att använda 
grönytefaktor framförs. Detta tillgodoses delvis.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på 
några punkter. Därtill har även mindre revideringar av 
redaktionell karaktär genomförts. Dessa listas inte nedan. 
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är 
i allt väsentligt bibehållet. 

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Parkering placeras i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage 
under kvarteret med in- och utfart från Femte Villaga-
tan. Detta innebär att gården blir bilfri. 

 » Förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan införs samt 
krav på att en allé ska finnas utmed vägen. Detta 
innebär att byggrätten placeras med ett större avstånd 
till fastigheten Strutsen 4. Samtidigt förlängs byggna-
den västerut utmed gatan.

 » En inventering av almarna har genomförts och plan-
kartan kompletterats med en upplysningstext om att 
almallén omfattas av biotopskydd och att kontakt måste 
tas med Länsstyrelsen innan byggnation.

 » Text kring dagvattenhantering har justerats utfrån 
Borås Energi och Miljös yttrande.

 » Prickmark samt krav på dagvattenmagasin och förbud 
mot att marken hårdgörs eller används för parkering 
har införts i planområdets västra del.

 » Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram som tydliggör 
vilka utredningar och åtgärder som behöver vidtas i 
bygglovskedet.

 » Förutom de bestämmelser som nämns ovan har 
följande planbestämmelser tillförts eller justerats: en 
nockhöjd har införts, byggnadshöjden har reviderats 
ner så att den är lägre, exploateringsgraden har justerats 
upp med 25 kvadratmeter, möjligheten för takkupor 
har justerats upp från 1/3 till 50% och möjlighet till 
hisschakt som sticker upp över byggnadshöjden har 
lagts till.

 » Skuggstudien har reviderats utifrån ett justerat förslag 
samt kompletterats med bilder på befintliga förhål-
landen. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-20 att ställa sig positiva 
till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga 
området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 § 230 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Tranan 2. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-03 i dele-
gationsbeslut §PL 2020-002860 att detaljplanen sänds för 
samråd enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 11§.

2. Yttranden från remisspart
Nedan följer inkomna synpunkter från remissparterna. Varje 
yttrande följs av kommentar med Samhällsbyggnadsförvalt-
ningens bemötande. 

S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.            

S2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen 
kan accepteras och därmed inte kommer att pröva planen om 
den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Råd enligt PBL och MB

Kulturmiljö

Kommunen bedömer att befintlig byggnad är i för dåligt 
skick för att det ska vara möjligt att ställa krav på bevarande. 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen har gjort en riktig 
bedömning. Det är positivt att kommunen ställer krav på 
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Fastigheten förändras även påtagligt genom att den stora 
trädgårdsytan krymper avsevärt samt att några hamlade 
almar längs Nedre Tjädergatan riskerar behövas tas ned. 
Förekomsten av ”stora uppvuxna trädgårdar” lyfts i stadens 
Kulturmiljöprogram fram som ett motiv för bevarande av 
kulturmiljön i Villastaden. Enligt föreslagen detaljplan skulle 
det mesta av den gamla trädgårdsytan försvinna, främst för 
att ge plats åt parkeringsplatser samt pga den nya byggnadens 
stora yta. De kompensationsåtgärder som föreslås för träd-
gården är endast relaterade till att minska negativ påverkan på 
ekosystemtjänster (t.ex. gräsbevuxna tak på komplementbygg-
nader), men inget nämns om hur man kompenserar för att 
kulturmiljövärdena minskar.

Kulturnämnden vill därför se en tydligare strävan att bevara 
trädgårdsytor på fastigheten, som ger tydligare överensstäm-
melse med kulturmiljön.

Kommentar
Planförslaget har justerats vad gäller parkering som istället 
föreslås ske under kvarteret. En liten del förgårdsmark utmed 
Nedre Tjädergatan med krav på allé har införts, respektive 
en prickad yta som inte får hårdgöras eller användas för 
parkering i planområdets västra del. Planförslaget innebär 
dock inte att någon större trädgårdsmark sparas.   

Fastigheten Tranan 2 har idag en trädgårdsmiljö som liknar 
fastigheterna öster om Femte Villagatan, men skiljer sig 
från övriga fastigheter inom kvarteret Tranan där mycket 
stora delar av respektive fastighet är hårdgjord. Även norr 
och söder om kvarteret Tranan är exploateringsgraden 
relativt hög. Vid en avvägning mellan intresset för fler 
bostäder i ett centralt läge i Borås och bevarande av en större 
trädgårdsmiljö inom fastigheten Tranan 2 har Samhällsbygg-
nadsnämnden bedömt att intresset för bostäder väger tyngre. 
Kompensationsåtgärder för påverkan på kulturmijlö bedöms 
inte heller som aktuellt. Planförslaget innehåller däremot 
flera planbestämmelser vad gäller utformning för att den nya 
byggnaden ska anpassas till kulturmiljön.    

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete 
med förvaltningens synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning

Det är positivt att fastigheten ligger nära centrum och 
därmed nära kollektivtrafik.

Området är inte bullerutsatt.

att den tillkommande bebyggelsen ska knyta an till samma 
arkitekturstil som merparten av den befintliga bebyggelsen 
inom området.

Barnperspektivet

Då fastigheten endast är 600 kvadratmeter blir det en 
utmaning att få tomten att räcka till för de behov ett flerbo-
stadshus med ett 20-tal lägenheter har. På planskisserna ser 
tillhörande gårdsplan ut vara tänkt att användas till parke-
ringsplatser i huvudsak. Länsstyrelsen ställer sig frågande 
till om planförslaget har tillgodosett barns behov av lek i 
tillräcklig utsträckning.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar 
Vad gäller barns lekmöjligheter så har planförslaget justeras 
så att parkering placeras under kvarteret vilket skapar en 
gårdsyta utan bilar. Närmaste lekplats ligger cirka 70 meter 
väster om Tranan 2 och ytterligare en lekplats finns vid 
Skogstomtsparken cirka 150 meter söder om planområdet. 
Detta anser kommunen uppfyller god närhet för barns 
lekmöjligheter. 

S3 Trafikverket 
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av 
detaljplanen och Trafikverket har därmed inga synpunkter.

S4 Kulturmiljönämnden
Kulturnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan, givet att 
nedanstående synpunkt rörande trädgården beaktas.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen syftar till att ”pröva möjligheten att utöka 
byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt 
bostadshus”. Den befintliga byggnaden 1910-talet beviljades 
rivningslov hösten 2019. Att den gamla byggnaden rivs är 
olyckligt, emellertid har sakkunniga gjort bedömningen att 
den inte går att rädda, vilket framförts till berörda tjänste-
personer på beredningsmöten för denna detaljplan. Det är 
beklagligt att byggnadens förfall kunnat gå så långt att den 
behöver rivas.

Fastigheten ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
Centrala och Nordöstra Villastaden, som utpekas i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram. Den föreslagna nya byggnaden 
förses med ett antal utformningsbestämmelser (f1–f4 på 
plankartan) som gör att byggnadens gestaltning hjälpligt 
smälter in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön, exempelvis 
rörande sockelkulör och fasadputs och taktegel.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

Almallén är troligen biotopskyddad och behöver i så fall 
sökas dispens för hos Länsstyrelsen. Oberoende av Läns-
styrelsens beslut behövs kompensationsåtgärder, lämpligast i 
närområdet.

Eftersom genomsläppligheten i marken inte ska försämras 
behövs marklov för parkeringsytor.

Konsekvensbedömning

Social dimension       
Fler bostäder är positivt för den sociala hållbarheten.

Ekologisk dimension      
Att säkerställa ekosystemtjänster med kompensationsåtgärder 
bidrar till ekologisk hållbarhet. 

Tidigare kommunicering

Miljöförvaltningen har deltagit i det tidiga planarbetet och 
kommunicerat behovet av att säkerställa kompensationsåtgär-
der, marklov och att dispens söks för biotopskyddad allé. 

Kommentar
Planförslaget har justerats vad gäller parkering som istället 
föreslås ske under kvarteret varpå frågan om marklov för 
parkering inte är nödvändig. En liten del förgårdsmark utmed 
Nedre Tjädergatan med krav på allé har införts, respektive 
en prickad yta som inte får hårdgöras eller användas för 
parkering i planområdets västra del. 

Vad gäller ansökan om biotopskydd har exploatören 
uppmuntras att söka detta hos Länsstyrelsen parallellt 
med planarbetet, utifall att allén med almar måste tas ner. 
Kompensationsåtgärder utreds i samråd med Länsstyrelsen. 
Om träden inte är biotopskyddade ska kompensationsåtgär-
der utredas i samråd med kommunen. Detaljplanen ställer 
krav på att en allé ska finnas utmed Nedre Tjädergatan. 
Ytterligare kompensation kan exempelvis ske inom prick-
mark i fastighetens västra del.  

S6 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
för Villastaden, Tranan 2.

S7 Borås Elnät 

Elnät

Ingen erinran

Stadsnät

Ingen erinran

S8 Borås Energi och Miljö 
Befintlig text tas bort och ersätts med följande text: 
”Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-

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

Kommentar
Texten kring dagvatten har justerats i planbeskrivningen. 
Plankartan har justerats med krav på dagvattenmagasin inom 
prickmark i fastighetens västra del.   

S9 Hyresgästföreningen Sjuhärad
Efter att ha tagit del av detaljplanen gällande Villastaden, 
Tranan 2 med diarienummer (BN2017_082) Så tillstyrker vi 
detaljplanen. Vi ser helst att det är hyresrätter som byggs men 
i övrigt så har vi inget att erinra.

Kommentar
I detaljplanen har vi inte möjlighet att styra upplåtelseform, 
exploatören arbetar dock med ambitionen om att det ska bli 
hyreslägenheter inom fastigheten Tranan 2. 

S10 PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsom-
fattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är 
Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 
trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer 
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar
Yttrandet ges till exploatören för kännedom. 
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S11 Räddningstjänsten, SÄRF 
Räddningstjänsten har inga synpunkter i ärendet.

S12 Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill 
meddela följande.

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är 
markerade på bifogad lägeskarta. Skanova har en telekabel 
som finns i södra/västra delen av fastigheten, denna önskas 
ligga kvar i orört läge om möjligt i annat fall tag kontakt med 
Skanova via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se. 
Detta skall ske i god tid innan eventuell åtgärd krävs.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse som kan få 
påverkan på ledningen. Yttrandet ges till exploatören för 
kännedom. Planbeskrivningens text kompleteras vad gäller 
ledningens placering samt tydliggör exploatörens ansvar.  

3. Yttranden från sakägare
Nedan följer inkomna synpunkter från sakägarna. Yttrandena 
har redigerats så att inte personnamn och kontaktuppgifter 
syns samt stavfel, syftningsfel eller förkortningar justerats. 
Varje yttrande följs av en kommentar med Samhällsbyggnads-
förvaltningens bemötande.

S13  Strutsen 4 - synpunktsförfattare 1
Min syn på Tranan 2.

Vi bor sedan snart 24 år på Nedre Tjädergatan 5. Gatan är 
en av de smalaste i Villastan. Som det är nu så går det inte att 
möta en annan bil på gatan . Boendeparkering på vår sida av 
gatan som oftast är helt full. Får man möte så är enda möjlig-
heten att köra på andra sidan gatan på trottoaren. Vilket väl 
inte är lagligt?

Om en ny fastighet med ca 18 lägenheter och där flertalet har 
minst en bil per hushåll, ibland två, ska köra in och ut från 
gården så blir det mkt trafik. Stora bilar behöver svängradie 
och om det står bilar parkerade vår sida blir det svårt att få 
plats. Vintertid är denna lilla grändgata sällan plogad, prio-
riteras ju inte av förklarliga skäl. Flera vintrar har det varit 
oplogat och då bildats 30-40 cm djupa fåror som även ofta 

fryser till is. Dessa gånger vill ingen köra bil där och förstöra 
bilen. Kommer Borås Kommun då att ändra prioriteringen 
för plogning?

Vi har vårt sovrumsfönster som vätter ut på Nedre Tjäderga-
tan. Jag brukar vädra sängkläder och då njuter jag av almarna, 
vinter som vår och sommar. Skatorna bygger varje år bo i ett 
av träden. För mej är detta djur och stad i fin samklang. Mej 
veterligt är almarna rödlistade. Ska vi inte då försöka vara 
rädda om de få som finns kvar? Länsstyrelsen kan väl ändå 
inte inte godkänna att friska, fina almar ska tas ned?

Jag funderar också på det fina Caféet Tranan längre ned på 
gatan. Kunder som år efter år kommer och äter frukost och 
lunch där. Han som har cafet är ju inte fastighetsägare. Hur 
mycket informerad är han som hyresgäst och som livnär sig 
på sitt cafe´ sedan många år? Hans kunder står ju på gatan. 
Om man minskar antalet möjligheter att stå på gatan därför 
att nya hyresgäster behöver plats, svängradie, för att ta sig 
in och ut från gården blir det inte lätt att hitta plats att stå 
korta stunder på. Det är redan nu för få parkeringsplatser i 
Villastan.

Jag tänker också på det estetiska. Hela Villastan har ju 
flertalet hus med förträdgårdar. Det är inte bara estetiskt utan 
fyller ju också en funktion med att man slipper direkt insyn 
från förbipasserande på gatan och hyresgäster mitt emot. Vi 
har en trädgård på andra sidan vårt hus.

Hyreshuset mitt emot den har inga fönster mot oss. Det har 
också en gård bakom staketet som gör att avstånd mellan 
fönstren är långt. Alltså ingen hos oss eller i det huset får 
någon insyn från varandra.

Om Tranan 2 byggs direkt utan förträdgård blir det ca 9 m 
mellan husen. Då kommer flertalet hyresgäster att se rakt in 
i vårt sovrum och vardagsrum. Ser också ut som det kan bli 
balkonger på Tranan 2. Ska dessa vätta mot oss blir det ju 
väldigt nära till våra fönster. Otänkbart!

Vi har alltid sagt att vi bor i ”en oas mitt i stan”. På vår och 
sommar är det lugnt och skönt här. Till och med så lugnt att 
vi brukar säga: Oj, det kommer en bil på Femte Villagatan 
idag!

Enligt gällande detaljplan får det idag byggas tvåvåningshus 
i kvarteret. Om jag har tolkat det rätt efter inf. och samråds-
möte så blir det 4 våningar plus vind. Är detta verkligen 
lämpligt i Villastan?

Huset kommer att bli mycket högre än alla andra runtom-
kring. Estetiskt? Eftersom några lägenheter i det planerade 
huset blir små, typ studentboenden, så kommer också fester 
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och annat liv och leverne ändras ordentligt. Vi har redan 
flera hus med en del festande i vissa kvällar och helger. 
Självfallet måste studenter också bo. Men det finns väl bättre 
områden närmare högskolan till exempel?

Detta är av mej nedtecknat ur hjärtat. Jag är allt annat än 
kunnig men har dock en åsikt. Hoppas på hänsynstagande 
från beslutsfattare.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis.

Planförslaget har justerats vad gäller parkering som placeras 
i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under kvarteret med 
infart från Femte Villagatan, varpå påverkan på Nedre 
Tjädergatan och gatuparkeringen minskar. Garaget bedöms 
kunna rymma 9 parkeringsplatser, vilket följer Borås Stads 
riktlinjer.

Planförslaget justeras även vad gäller införandet av en 
förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan samt krav på en allé 
utmed gatan. Detta innebär att byggrätten placeras med ett 
större avstånd till fastigheten Strutsen 4. Byggnaden föreslås 
dock förlängas västerut utmed gatan. 

För att förtydliga så medger planförslaget en byggnad som är 
i tre våningar plus inredd vind. Vilken typ av upplåtelseform 
eller målgrupp som lägenheterna riktar sig till styrs inte i 
detaljplanen.  

S14  Strutsen 4 - synpunktsförfattare 2

Bebyggelse 

I motsats till vad planbeskrivningen anger finns i närområ-
det, 4:e och 5:e Villagatan inga 5-6 våningshus. De enstaka 
3 våningshus som finns har alla modifierad ombyggd takvå-
ning som möjliggör en 3:e boendevåning. Med andra ord är 
alla byggnader inom maxhöjd enligt gammal byggnadsplan. 

Den nya byggnaden är ett våningsplan högre än alla andra 
hus och skulle därmed väsentligt förändra karaktären av 
kvarteren kring 5:e Villagatan. Husets höjd sticker ut på 
ett påträngande sätt. Genom att det nya huset också byggs 
i trottoarkant bli höjdskillnader mot framförallt Strutsen 4 
mer påtagliga. 

Boendemiljön för Strutsen 4 förändras radikalt genom att 
ljus, fri utsikt från lägenheterna försvinner och det blir full 
insyn istället från de nya lägenheterna. Planerad husstorlek 
förstör och förändrar nuvarande stadsbild.

Yttrandet innehåller en visualisering av hur gatans utseende och miljö 
förändras i form av bilder och fotomontage samt en sektion som redovisar 
befintlig byggnad i förhållande planförslaget.

Grönska 

Det har blivit allt mer viktigt med ”det gröna”, även i städer, 
med en asfaltdominerad stadsmiljö. För att förverkliga den 
nya byggnaden måste miljöskyddade almar huggas ner. Även 
om kompensatoriska åtgärder vidtas, såsom vaccinering av 
almar på annan ort, så förstörs den lokala grönskan som är så 
viktig såväl för kropp som själ. Nedre Tjädergatan förvandlas 
till en grå liten, smal gränd. Träden måste vara kvar. 

Skugga 

Skuggstudien visar tyvärr en dyster bild föd för Strutsen 4. 
För att kunna bedöma ökningen av skuggans omfattning 
saknas tyvärr en jämförande skuggstudie för situationen idag 
med befintlig byggnad. Almarna idag bidrar till något ökad 
ökad skuggning, dock på ett positivt sätt. Solen glimtar till 
mellan löven.

Yttrandet innehåller en bild på ett utsnitt ur skriften ”Solklart” där 
anges att tumregeln för höjst och vårdag jämning är 5 timmars sol mellan 
klockan 9 och 17 i bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser 
följt av kommentareran: 

Enligt Skuggutredningen är detta inte uppfyllt.

Trafik 

Framtida trafik- och parkeringssituation väcker stora 
farhågor. Enligt Planbeskrivningen beräknas 30-40 fordons-
rörelser per dygn. Detta måste naturligtvis grunda sig på 
annan statistik i staden med massor av osäkerhetsfaktorer. 
Hur många fler eller färre kan det i realiteten bli? Troligtvis 
är också frekvensen koncentrerad vissa tider på dagen. Gatan 
är väldigt smal, möte ej möjligt. Det finns redan 2 fastigheter 
med utfart fån sina trädgårdsparkeringar på Nedre Tjäderga-
tan.

Parkeringssituationen idag tillåter många, framförallt hant-
verkare, att lätt besöka den omtyckta, frukost/lunchrestau-
rangen, Café Tranan i kv. Tranan 1. Blir cafét svårtillgängligt 
på grund av brist på p-platser kan tillströmningen av gäster 
kraftigt avta med påföljd av att verksamheten kan tvingas att 
stänga. Stor förlust för närområdet.

Yttrandet innehåller en bild på ett utsnitt ur text kring PBL 3 kap 
med följande text understruken: ”bebyggelse skall anordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärdena på platsen. 

 » Jag anser således att boendemiljön påverkas alltför 
kraftigt i negativ riktning.
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 » Boendeförhållandena ändras väsentligt för Strutsen 4 
med minskad soltillgång samt nytillkommen insyn.

 » Växtligheten, almarna, får inte tas bort, de måste vara 
kvar

 » Gatorna är inte dimensionerade för ökad biltrafik/
parkering

Jag ser fram emot ett nybyggt, välskött hus som granne. 
Tycker samtidigt att det skall byggas inom den befintliga 
miljöns ramar. Vi ser gärna fram emot den eftersträvade 
förtätningen i staden, dock i proportion till vår närmiljö. 
Bygg gärna större men inte högre. Lyssna på Boverkets 
skrift ”Rätt tätt”: Kompletteringar ska bidra till att skapa ett 
mervärde, samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas 
tillvara.

Bygg framför allt inte bort solen och almarna

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Planförslaget har justerats vad gäller parkering som placeras 
i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under kvarteret med 
infart från Femte Villagatan, varpå påverkan på Nedre 
Tjädergatan och gatuparkeringen minskar. Garaget bedöms 
kunna rymma 9 parkeringsplatser, vilket följer Borås Stads 
riktlinjer.

Planförslaget justeras även vad gäller införandet av en 
förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan samt krav på en allé 
utmed gatan. Detta innebär att byggrätten placeras med ett 
större avstånd till fastigheten Strutsen 4. 

Inom kvarteret Tranan finns en byggnad i tre fulla våningar 
respektive en byggnad i tre våningar samt inredd källarvå-
ning. Planförslaget medger en byggnad som är i tre våningar 
plus inredd vind. 

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning vad gäller både 
ökad trafik, insyn och skuggpåverkan är att planförslaget inte 
innebär en påverkan på människors hälsa och säkerhet, en 
bdömning som delas av Länsstyrelsen i deras yttrande.

Trafikalstringen utgår från ett antagande om hur många 
fordonsrörelser som varje parkeringsplats/bil alstrar. Borås 
Stads bedömning är att trafiknätet klarar den ökning som 
planförslaget innebär.

Vid byggnation i en kvartersstad så går det inte att undvika 
en ökad insyn och skuggpåverkan. 

Skuggstudien har justerats utifrån det nya förslaget samt 
kompletterats med bilder vad gäller befintliga förhållanden. 

S15  Strutsen 4 - synpunktsförfattare 3
Den planerade fastigheten på Tranan 2 avviker väsentligt 
från övrig bebyggelse i Villastaden. Fastighetens placering, 
gestaltning, estetik, höjd och skala tar inte hänsyn till Villa-
stadens kulturhistorik och estetiska värden. Fastigheten är 
helt enkelt för stor och för hög med en påtaglig klossig känsla 
som dåligt samspelar med områdets utformning.

Enligt Plan- och bygglagen, PBL ska byggnader utformas 
och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen 
och medverka till en god helhetsverkan. Detta gäller både 
nybyggnad och ändring av befintlig byggnad. I Plan- och 
bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § ställs det krav på att placering, 
utformning och färgsättning av byggnader ska hålla god 
estetisk kvalitet. 

Lagen säger följande:

 » Att kravet på anpassning till omgivningen gäller såväl 
när befintlig bebyggelse kompletteras med nya bygg-
nader som när enskilda nya byggnader eller grupper av 
byggnader uppförs i tidigare obebyggda områden.

 » Byggnader ska utformas med hänsyn till lokal tradition 
i fråga om byggnadens form i stort, t.ex. planmått, höjd 
och takform eller i detalj t.ex. materialval, färgsättning 
och fönsterformer. Lokala traditioner i dessa avseenden 
ska beaktas och kunna föras vidare.

 » Utgångspunkten är att nya byggnader ska tillföra 
positiva värden till helhetsbilden och inte förvanska 
egenskaper som är värda att bevara. Här pekar lagtexten 
på att skalbrott, uppseendeväckande färgsättning eller 
starkt avvikande formgivning måste utsättas för mer 
kritisk granskning.

 » Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska utföras varsamt 
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvara-
tas.

 » Värdefulla bebyggelseområden har ett förstärkt skydd, 
Där ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga (estetiska värden) skyd-
das. Här ska nya byggnader i sådana fall placeras och 
utformas så att de anpassas till de särskilda värden som 
bebyggelsemiljön eller den enskilda byggnaden har.
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 » Hänsynskraven ska tillämpas, bästa skyddet för de 
värden som finns på en plats är att de är välförankrade 
och accepterade hos kommuninvånarna

Lagstiftningen pekar särskilt på bebyggelsens karaktärsdrag 
och vilka egenskaper som skapar de kvaliteter som man 
önskar värna. Det är hänsyn till befintlig bebyggelse där flera 
variabler ska vägas in, bl.a. hustyp, höjd, enhetlighet. Även 
relation till gata, förgård, entrésida och gårdsmiljö. Gavel 
eller långsida mot gatan, karaktär mot gata. Skala, volym, 
proportioner och taklandskapet. Lagen säger att den nya 
byggnadens karaktärsdrag ska beaktas i relation till befintlig 
bebyggelse. Här gäller en rad olika variabler bl.a. höjd, bredd, 
proportioner, byggnadens form, takens form, lutning, takfot 
och takarkitektur. Sockel. Fasadernas uppbyggnad. Fönster.

Mot bakgrund av alla kulturella & estetiska satsningar som 
Borås Stad genomfört de senaste decennierna på konstut-
ställningar, skulpturer, fasadmålningar, gatustenläggningar 
och gröna ytor, borde Borås Stad även beakta och respektera 
stadens äldre stadsdelar och deras utformning. Borås Stad har 
fått stor uppskattning och positiv respons lokalt, nationellt 
och även internationellt för sina många estetiska upplevelser. 

Var är kommunens ansvar för framtiden? Ska en över-
exploaterad fastighet tillåtas förfula Villastadens unika 
miljö…? Varför ska boråsarna acceptera ett fastighetsbolags 
kortsiktiga exploatering i en av stadens mest karaktäristiska 
stadsdelar? Varför reagerar inte tjänstemän och politiker…?

Villastadens unika karaktär

Byggnadsförslaget på Tranen 2 är inte anpassad för Villasta-
dens kulturhistoriska och estetiska värden som består av en 
unik blandning av fastigheter, trädgårdar, förträdgårdar och 
gröna ytor. Många av de äldre byggnadernas storlek, skala 
och placering, ofta med förgårdar bildar ett unikt samspel 
mellan bebyggelse, gröna ytor och gator. Detta är en bety-
dande del av områdets unika kulturhistoria som Borås Stad 
måste förvalta och skydda för framtiden. 

Den nya huskroppen på Tranan 2 bidrar till att hela Villasta-
dens karaktär påverkas högst negativt. Därför är det viktigt 
att Borås Stad respekterar områdets byggnadshistoria och 
inte beslutar sig för att tillåta ingrepp som stör stadens arv 
för framtiden. Det viktiga är att bevara Villastadens karaktär 
med urban grönska, luftighet, ljus och öppenhet… särskilt 
utmed den smala Nedre Tjädergatan.

De karaktäristiska förträdgårdarna i området som idag 
bl.a. finns längs Nedre Tjädergatan, är en bärande del av 
kvarterets karaktär. Träd och häckar skapar både luftighet 
och gröna ytor som starkt bidrar till Villastadens estetik. 
Med den nya föreslagna fastigheten kommer denna grönyta 
helt att elimineras längs Nedre Tjädergatan eftersom den nya 

fastigheten ska ha sin fasad ända ut till tomtgränsen. Med 
den nya fastighetens läge och höjd längs både Femte Villaga-
tan och Nedre Tjädergatan tas ett stort steg för att fördärva 
den unika miljön som är utmärkande för Villastaden. 

För att bevara Villastadens få kvarvarande unika förträd-
gårdar, inte minst utmed Nedre Tjädergatan, bör den nya 
fastighetens placeras där den tidigare fastigheten finns och 
förträdgården med sina fem almar ska absolut bevaras. 
Almarna och förgårdarna är dessutom skyddade av Läns-
styrelsen. 

Kraftigt ökat trafikflöde på Nedre Tjädergatan

Enligt planen ska den nya fastigheten ha 10 bilparkeringar 
och cykelparkeringar inne på gården. Tillsammans med 
grannhuset på Nedre Tjädergatan ska fastigheterna dessutom 
ha gemensam in/utfart mot smala Nedre Tjädergatan som 
har trafikflöden åt båda hållen. 

Trafikmässigt innebär detta följande:

 » Trafikflödet och trängseln på Nedre Tjädergatan 
kommer att öka betydligt

 » Svängradien vid in- och utfart från Tranan 2 mot Nedre 
Tjädergatan medför att gatans hela bredd behöver tas i 
anspråk. 

 » In- och utfarten medför att de befintliga 8-10 p-platser-
na längs Nedre Tjädergatan hotas. 

 » Om dessa p-platser längs Nedre Tjädergatan tas bort 
drabbas övriga boende/bilägare i Villastaden (färre 
boendeparkeringar) av den nya fastigheten på Tranan 2

Sammanfattat är Nedre Tjädergatan inte lämpad för ökat 
trafikflöde. In- och utfart till p-platser på Tranan 2 bör 
därför vara mot Femte Villagatan, en betydligt bredare gata 
med dubbelriktad trafik, Femte Villagatan har dessutom plats 
för den svängradie som behövs för in- och utfart. Alternativt 
bör den nya fastigheten byggas med p-garage i källarplanet 
med in-och utfart mot Femte Villagatan.

Skugga och ökad insyn

I grannhusets bottenplan, Strutsen 4 längs Nedre Tjäder-
gatan där jag bor, kommer den föreslagna nya fastigheten 
att huvudsakligen förorsaka konstant skugga oavsett årstid. 
Presentationen visar endast skuggan från nya fastigheten. 
Hur skuggan är idag presenteras inte vilket är märkligt. 
Skillnaden i skuggning mellan dagens fastighet på Tranan 2 
med förträdgård och almar, och den föreslagna nya byggna-
den framgår därmed dåligt. 
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Med tanke på att Nedre Tjädergatan är en smal gata, kommer 
den föreslagna fastigheten på Tranan 2 med sin närhet och 
höjd (fyra våningar) dessutom att medföra ökad insyn. Det är 
därför viktigt att den enda kvarvarande förträdgården längs 
med Nedre Tjädergatan bevaras.

Nedre Tjädergatan, som är en smal gata, riskerar med den 
föreslagna nya fastigheten att förändras till en hårt skuggad 
och trång gränd med ett stort trafikflöde… 

Förtätning… eller gröna ytor i urbana miljöer

I dagens Sverige talas det ofta om förtätning av stadsmiljöer. 

Förtätning är ett politiskt projekt som främst fungerar i 
nyare stadsdelar med nyare bebyggelse i större städer. Det 
ställer även krav på infrastrukturen, bl.a. måste det finnas 
tillräckliga VA-nät, plats för ökade trafikflöden i form av 
både kollektivtrafik och personbilar och parkeringar som kan 
hantera ökat antal boende. Villastaden är inte ett optimalt 
område för förtätning. Att utsätta Villastaden för den 
föreslagna byggnaden på Tranan 2 är ett olyckligt beslut som 
framtidens boråsare kommer att beklaga. Villastaden är en 
klassiskt grön urban stadsdel med flera vackra gröna ytor i 
form av trädgårdar, förträdgårdar och parker som ska bevaras 
och gärna utvecklas.

Parallellt med förtätning pågår också diskussionen om att 
behålla, skapa nya och utveckla befintliga gröna ytor i urbana 
miljöer. Villastaden är en klassisk stadsdel i Borås där gröna 
ytor historiskt alltid funnits. Borås Stad har för övrigt fått 
nationell positiv uppmärksamhet för sina gröna satsningar 
i stadsmiljö, inte minst tack vare engagemanget från Borås 
Stads stadsträdgårdsmästare Anton Spets.

Med beslutet att bygga enligt förslaget på Tranan 2, tar Borås 
Stad ett steg mot en oönskad utveckling för framtidens 
Borås. Våra lokala politiker och tjänstemän måste respektera 
stadens arv och framtidens upplevelse av Borås, det finns gott 
om andra ytor att bebygga med större fastigheter i Borås…

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Planförslaget har justerats vad gäller parkering som placeras 
i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under kvarteret med 
infart från Femte Villagatan, varpå påverkan på Nedre 
Tjädergatan och gatuparkeringen minskar. Garaget bedöms 
kunna rymma 9 parkeringsplatser, vilket följer Borås Stads 
riktlinjer.

Planförslaget justeras även vad gäller införandet av en 
förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan samt krav på en allé 
utmed gatan. Detta innebär att byggrätten placeras med ett 
större avstånd till fastigheten Strutsen 4. 

Planförslaget innebär en förtätning med fler bostäder i 
centrala Borås där du har nära till stadens utbud och ligger 
i linje med Borås stads vision om att fler människor ska 
ges möjlighet att bo i staden. Samhällsbyggnadsnämnden 
har studerat kringliggande kvarter och kan konstatera att 
föreslagen exploatering följer hur övriga fastighter inom 
kvarteret Tranan är exploaterade. Även kvarteret Strutsen 
har en relativt hög exploatering, medan kvarteret Tjädern 
har en mycket lägre exploateringsgrad till förmån för större 
trädgårdar, med undantag för Tjädern 10. 

Samhällsbyggnadsnämnden delar därför inte åsikten om 
att planförslaget förfular Villastaden eller inte anpassats till 
områdets karaktär. Flera krav ställs på byggnadens volym och 
utformning. 

S16  Tjädern 9

Exploateringsgrad

Med utgångspunkt ur PBL:s krav angående att byggnader 
ska utformas och placeras på ett sätt  som är lämpligt med 
hänsyn till Stads- och landskapsbilden, Natur- och kulturvär-
dena på platsen samt En god helhetsverkan, frågar vi oss hur 
ni har kommit fram till att en bebyggelsearea av 320 kvm är 
en lämplig exploateringsgrad för denna fastighet? Vi ser att 
exploatörens skisser är ritade  så men hur har ni på kommu-
nen kommit fram till att det är lämpligt? Har ni räknat på 
omgivande fastigheter och jämfört med hur de befintliga 
fastigheterna är exploaterade?

Att sätta en lämplig exploateringsgrad är en avvägning 
mellan många faktorer. Inte minst parkeringsfrågan som i 
mångt och mycket blir avgörande för hur hårt en tomt tål att 
exploateras.

I detta förslag krävs ett parkeringsköp av tre p-platser. Anser 
Borås stad att det en generell lösning att ingå parkeringsköp 
för att kunna tillåta detaljplaner med hög exploatering eller är 
denna detaljplan ett undantag och isåfall varför?

Om tomtens storlek inte klarar av att försörja exploaterings-
talet borde krav ställas i detaljplan att parkering skall ordnas 
under mark.

I parkeringsnormen för Borås stad står det att ”Utgångs-
punkten är att byggherren i första hand ska lösa parkerings-
behovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. I det ingår 
att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt samnyttjande. 
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I de fall inom centrumzonen där det inte är möjligt att 
ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska 
parkeringsköp tillämpas” Vi hävdar att det är möjligt att lösa 
parkeringsbehovet på tomten, om man sätter en passande 
exploateringsgrad för tomtens storlek.

Då parkeringsbehovet redan är överbelastat i Villastaden 
för de gamla befintliga byggnaderna   som inte är utformade 
efter dagens parkeringsbehov, anser vi att det i högsta grad 
är lämpligt     att nybyggnation ordnar med parkering inom 
tomten. För att det går att lösa parkering inom fastigheten, 
det handlar bara om vilken exploateringsgrad som ni på 
kommunen godkänner. Om inte parkering inom tomten 
går att lösa borde exploateringen av tomten vara lägre. 
I de flesta kommuner är parkeringsköp en lösning för 
exempelvis ombyggnationer av befintliga fastigheter med 
tillägg av våningar osv där parkeringsbehovet ökar och när 
man faktiskt inte kan lösa parkeringsbehovet inom tomten. 
Då Tranan 2 är en rivning och därmed nybyggnation kan 
parkeringen absolut lösas inom fastigheten precis som 
parkeringsnormen i Borås kräver, det handlar bara om att 
sätta rätt exploateringstal så att det är möjligt.

Med tanke på att förslaget dessutom innehåller en stor 
mängd smålägenheter som kräver ett lägre parkeringstal än 
större lägenheter och att det ÄNDÅ krävs parkeringsköp 
säger mycket om att exploateringsgraden är FÖR HÖG för 
denna tomt.

Om man ändå vill bygga med en högre exploatering och 
därmed tjäna mer pengar på projektet borde det tillåta ekono-
miskt utrymme för underjordiskt garage. Har underjordiskt 
garage utretts som lösning på problematiken och varför 
omfattas inte byggnationen av den alternativa    lösningen 
vid så pass hög exploateringsgrad? Varför ska denna plan 
undantas från den lösningen som annars är ett krav på de 
allra flesta detaljplaner inom centrumnära områden? På 
samrådsmötet svarade ni att tomten är för liten och att det är 
för dyrt för exploatören. Det är    inte i kommunens intresse 
att sätta bestämmelser i en detaljplan som ger en ekonomisk 
fördel    för exploatören. Ni ska sätta bestämmelser som 
är det bästa för staden. Det är just i sådana här frågor som 
ni i kommunen ska sätta ner foten, det är här ni påverkar 
stadens framtida karaktär.  Jag tycker ni ska fråga er vad 
hållbart byggande är? I min värld ska bilarna placeras under 
mark, i alla nybyggnationer inom stadskärnan där det finns 
hållbarhetsambitioner  i  någon  grad  löser man problemet 
på det sättet . Då kan dessutom gården utnyttjas för det som 
en innergård borde bestå av; dvs social hållbarhet som lek 
och ytor för samvaro för de boende samt att kunna på ett 
värdigt vis kunna kompensera för de naturvärden som man i 
föreslaget planförslag tar bort från fastigheten. Att belasta en 
redan överbelastat parkeringssituation på befintliga gator är 

inte en   bra lösning, varken för oss som redan bor här eller 
för hur Borås stad hanterar parkeringsfrågan. Att kunna köpa 
sig ur problematik känns för mig något omodernt om man 
säger så….

Nästan dagligen står bilar redan parkerade mindre än 10 
meter ut i alla korsningarna för att det är fullt. Detta är 
givetvis en fara, framförallt för barn, och trafiken är något 
som oroar oss småbarnsföräldrar mycket.

Dessutom kommer det nya förslaget innebära att minst en 
befintlig parkering på Nedre Tjädergatan kommer behöva tas 
bort för att man ska kunna ta sig in och ut från fastigheten. 
Precis så som det är vid grannfastigheten, (Tranan 1) där 
parkering är förbjuden på motstående sida vid in och utfart.

Vidare frågar vi om parkeringsbehovet som inte går att lösa 
inom tomten kan indikera på att förslaget som nu ligger har 
en för hög exploatering? Både på yta och antal våningar?

Byggnadshöjd

Med utgångspunkt ur PBL:s krav angående stads-och 
landskapsbild undrar vi också varför det är lämpligt att 
höja byggnadshöjden så avsevärt just på denna fastighet? 
Genom att tillåta en extra våning, fast egentligen två då 
vinden kommer inredas och bebos till skillnad från idag, blir 
skillnaden mycket stor. Längs med Fjärde Villagatan finns 
denna skala, likaså på de lägre Villagatorna där detaljplanen 
för Trasten 1 fick igenom en högre höjd. Där har de befint-
liga grannhusen lika många våningar. Tranan 2 är belägen 
i ett kvarter med en helt annan skala. Det ligger en- och 
tvåfamiljsvillor precis bredvid vilket det inte gör i närheten 
av Trasten 1. Om någon mer detaljplan ska prövas inom 
Villastaden med denna småskalighet skall denna plan då ligga 
till grund för vad som är lämpligt för framtida exploatering 
inom Villastaden?

Vi anser att förslaget om en sådan byggnadshöjd som 
detaljplanen tillåter avviker från PBL avseende Stads-och 
landskapsbild för dessa småskaliga bostadskvarter.

Något som också kommer påverka stadsbilden längs med 
Femte Villagatan är den starkt avvikande takfotslinjen som 
detaljplanen tillåter. Längs med Femte Villagatan står husen 
direkt i gatan och har en sammanhängande takfotslinje. I det 
nya förslaget hoppar takfotslinjen upp en våning vilket vi 
anser avviker från gatans befintliga småskaliga karaktär och 
även i det avseendet påverkar stadsbilden negativt.

Jag är också frågande till varför ni inte reglerar en totalhöjd 
i detaljplanen? Eftersom att man inte kan veta vilken typ av 
huskropp exploatören kommer välja att bygga kan en djupare 
huskropp ge en högre totalhöjd än det som ni illustrerat. 
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Ni har reglerat takvinkeln men höjden på taket växer med 
byggnadens djup. Det som har illustrerats i sektionerna är 
alltså inte ett värsta scenario vilket är mycket missvisande för 
dem som inte är vana att läsa detaljplaner.

Det finns ju också i alla projekt en felmarginal under bygg-
tiden som ofta uppstår, alltså att exempelvis ett hisschakt 
eller andra teknikutrymmen kan komma att sticka upp 
ovanför den generella våningshöjden på 3 meter som man 
ofta reglerar planer efter, vilket kan påverka den slutgiltiga 
totalhöjden. När huset väl står där och tillgängligheten måste 
lösas går det inte att backa, 50 cm hit eller dit osv… detta 
borde tas i beaktning när byggnadshöjderna bestäms, dvs 
räkna med att vindsvåningen behöver extra utrymme för att 
kunna lösa tekniken.

Hur tänker ni kring möjligheten att addera en bestämmelse 
för totalhöjd till plankartan? Det är först genom att reglera 
både byggnadshöjd, takvinkel och totalhöjd som man säker-
ställer en smäcker byggnadskropp.

Jag vet inte vad husdjupet är ritat nu, men det ser ut som att 
det är ca 12 meter vilket ger ett tak med 45 graders vinkel 
en höjd av 6 meter. Ponera att det kommer in en exploatör 
som vill bygga garage och därmed kunna exploatera likt 
Trasten på Övre Kvarngatan med ett ”punkthus” som   får 
ha byggnadsarea 320 kvm, då kan takhöjden istället bli 8,4 
m hög. En totalhöjd om 15,6 m   som förslaget är illustrerat i 
planbeskrivningen eller en totalhöjd om 18 m som detaljpla-
nen egentligen tillåter, rätta mig om jag har fel.

Nockhöjd på befintligt hus: +180,385, Totalhöjd 10 meter

Nockhöjd på illustrerat förslag: +185,7 (med 45 graders 
takvinkel blir dock nockhöjden +186), Totalhöjd 15,6 meter

Nockhöjd som tillåts enligt detaljplan: +188,4, Totalhöjd 18 
meter

(Byggnadens längd längs med Femte Villagatan är 19 meter. 
En byggnadsarea om 320 ger därmed ett husdjup av 16,8 
meter, vilket ger en totalhöjd av 18 meter)

I värsta fall kan alltså differensen på befintligt och nytt hus 
bli drygt 8 meter!

För oss kan det alltså bli en betydlig skillnad då vi dessutom 
har gaveln emot oss idag vilket ger ett betydligt nättare 
intryck än en långsida som är föreslaget.

Återigen, vi motsätter oss den extra våningen samt att planen 
behöver stramare bestämmelser avseende höjd, då den 
befinner sig i värdefull kulturmiljö och i bostadskvarter med 
liten skala.

Balkonger

Sedan har ni reglerat fri höjd på minst 5 meter över allmän 
plats vilket möjliggör balkonger redan på våning 3 längs 
Nedre Tjädergatan, i planbeskrivningen är det bara illustrerat 
balkong på fjärde våning vilket också är missvisande. Det kan 
alltså bli många fler balkonger än en beroende på hur många 
lägenheter det blir längs Nedre Tjädergatan. Vi tycker inte att 
man borde tillåta balkonger längs Nedre Tjädergatan överhu-
vudtaget då gatan helt enkelt är för smal och att förgårdsmark 
istället borde prioriteras, men mer om det längre ner.

Takkupor

Vi tycker det finns stor risk att taket kommer upplevas som 
en helt vanlig våning och inte ett tak och att takkuporna blir 
mycket iögonfallande vilket de ofta blir vid nybyggnation av 
tillåten   inredd vind. Ni har visserligen lagt in en bestäm-
melse om att takkupor får utgöra max 1/3 av takets längd 
men vi skulle vilja addera en bestämmelse att det ej får vara 
frontespis då det ofta blir en lösning för att få till kvadrat-
metrarna på vindsvåningen. Om frontespis byggs kommer 
upplevelsen av tak att helt försvinna och vips har man tillåtit 
ett hus med 4 fulla våningar istället för 2 fulla våningar 
plus vind som är tillåtet i gällande detaljplan, en mycket stor 
avvikelse i  kvarter med liten skala…

Insyn

I kvarteret har vi problem med höga ljud från studenterna 
som bor i närheten. Vi har små barn och båda våra sovrum 
vetter mot Femte Villagatan.

För vår fastighet innebär den höga exploateringen att vi får 
betydligt mer insyn i vårt hus samt att dagsljusförhållandena 
försämras. Från att se ut över taklandskap och himmel 
möts vi av en vägg med många ögon. Från 1 bostad till 8-10 
bostäder som vetter mot vårt, eller är det kanske ännu fler 
lägenheter? Den extra våning som detaljplanen tillåter är ett 
stort avsteg från gällande detaljplan och vi motsätter oss den 
extra våningen. Att exploatera vinden på det sätt som man  
gör i förslaget anser vi räcker då tomten är så pass liten och 
befinner sig i en känslig kulturmiljö.

Miljömål

På sidan 12 i planbeskrivningen står det att: ”Planförslaget 
bedöms i liten grad bidra till uppfyllandet av miljömålet God 
bebyggd miljö”
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Varför då? Borde inte alla nya bostadsprojekt i staden bidra 
till att i hög grad uppfylla miljömålet? Varför finns det anled-
ning av att denna plan skall undantas från det målet?

Förgårdsmark/Allé

Förgårdsmarken är mycket värdefull ur ett kulturmiljöper-
spektiv då den återfinns överallt i Villastaden tillsammans 
med byggnader som placeras direkt i gatuliv. Det finns inte 
en enda gata i Villastaden med samma gatubredd som Nedre 
Tjädergatan där båda husen står med sina långsidor direkt i 
gatan så som den nya detaljplanen tillåter. På några få ställen 
finns det hus som står med gavel mot gavel direkt i gatuliv 
men de är inte många. Om husen placeras med långsida 
direkt i gatan så har motsatt fastighet på andra sidan gatan 
alltid en förgårdsmark. För   Fastigheten Strutsen 4 vore det 
givetvis förödande att bli av med förgårdsmarken som gör så 
mycket för rymden på den mycket smala gatan. För att inte 
tala om insyn och försämrade dagsljusförhållanden… Vad 
finns det för argument från er sida varför man ska frångå 
den   befintliga byggnadsstrukturen som finns i Villastaden 
idag, och som ni själva säger är mycket värdefull, för en 
frimärkesplan som dessutom gränsar till en av de mest snäva 
gatorna hela i Villastaden?

Vi ifrågasätter rivningen av Allé som omfattas av biotop-
skydd (En allé ska bestå av minst fem lövträd som är plan-
terade i en enkel eller dubbel rad för att omfattas av biotop-
skyddsbestämmelserna, enligt Naturvårdverket) och att den 
dessutom består av Alm som är en rödlistad art och är stark 
hotad pga. av Almborren förstärker anledningen till att detta 
bör vara ett område som bevaras i en framtida detaljplan 
eller åtminstone borde utredas vidare  genom exempelvis en 
naturvärdesinventering eller utlåtande från Länsstyrelsen. Att 
söka dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen borde väl 
göras innan planen träder laga kraft?

Vi är medvetna om att ni i Borås stad inte använder er av 
verktyg för att säkerställa ekosystemtjänster och hållbara 
värden för människor, natur och djur som exempelvis 
uträkning   av Grönytefaktor i detaljplaneprocessen. Men jag 
har ändå tagit mig friheten att räkna på den befintliga Gröny-
tefaktorn mot det förslag som detaljplanen regleras mot nu. 
Uträkningarna är gjorda efter Miljöbyggprogram SYD:s 
modell för uträkning av Grönytefaktor på kvartersmark som 
är en beprövad modell sedan ca 10 år i Skåne.

Befintlig situation:

Tomtens storlek är 598 kvm

Den befintliga byggnadsarea inklusive garage är 106 kvm

Bebyggelsegrad 18 Hårdgjord yta 20 kvm Gröngjord yta 472 
kvm

Befintliga träd med en stamstorlek >25cm, 5st

Detta ger en grönytefaktor på 0.91

Skissat förslag:

Tomtens storlek är 598 kvm Byggnadsarea 320 kvm

Bebyggelsegrad 54 Hårdgjord yta 20 kvm

Genomsläpplig Betongmarksten ca: 90 kvm Gröngjort tak på 
komplementbyggnad ca: 15 kvm

Föreslagna träd med en stamstorlek 10-16cm, 2st (ej reglerat i 
planen) Gröngjord mark: 73 kvm (ej reglerat i planen)

Detta ger en grönytefaktor på 0.25 

Detaljplanens krav:

Grönytefaktorn på 0.25 är dock räknat på det förslag som 
nu är ritat och inte baserat på det som detaljplanen faktiskt 
reglerar. Dvs, exploatören har inte några som helst skyldig-
heter att plantera de träd eller anlägga någon gröngjord mark 
om de inte vill.

Om exploatören väljer att bara anlägga det som faktiskt 
detaljplanen reglerar så blir grönytefaktorn så låg som 0.08 .

Så att man i planbeskrivningen hävdar att man vidtagit 
kompensationsåtgärder för den borttagna allén av gamla, och 
dessutom hotade, träd stämmer inte, de föreslagna kompen-
sationerna är  minst sagt ringa. Det går inte att jämföra så 
gamla träd mot genomsläppliga betongplattor på en parke-
ring och eventuellt lite grönt tak på ett förråd… Om man 
på riktigt ska kunna hävda kompensation för de rödlistade 
almarna så finns det bara ett sätt vid så hög exploatering och 
det är återplantering.

Utifrån detta tycker vi att allén bör bevaras och vårdas och 
vi anser att en bestämmelse om 4 meters förgårdsmark mot 
Nedre Tjädergatan bör införas på plankartan och att man 
skall skriva in ett högt vite om de befintliga rödlistade träden 
får någon skada under byggtiden. Samt att nya  träd skall vara 
stamträd med en storlek av minst högstam 4x kl 20-25 för 
att i en mer rimlig mån kompensera för de hotade alléträden 
som kan komma att skadas under byggtiden.

Jag är som sagt medveten om att grönytefaktorberäkningar 
inte är ett verktyg som Borås stad använder sig av idag men 
det säger mycket om de kompensationer man föreslår i 
planen. Är medveten om att detta ligger utanför ärendet, men 
passar ändå på att framföra mina beräkningar då verktyget 
används i många andra kommuner.
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Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. 

Planförslaget har justerats vad gäller parkering som placeras 
i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under kvarteret med 
infart från Femte Villagatan, varpå påverkan på Nedre 
Tjädergatan och gatuparkeringen minskar. Garaget bedöms 
kunna rymma 9 parkeringsplatser, vilket följer Borås Stads 
riklinjer.

Planförslaget justeras även vad gäller införandet av en 
förgårdsmark utmed Nedre Tjädergatan samt krav på en allé 
utmed gatan. Detta innebär att byggrätten placeras med ett 
större avstånd till fastigheten Strutsen 4, respektive får en 
något kortare fasad utmed Femte Villagatan. 

I och med ovanstående justeringar har byggnaden ritats om 
och byggnadsarean föreslås justeras upp med 25 kvadratme-
ter. Möjligheten till takkupor föreslås också öka från 1/3 till 
50% för att möjliggöra goda lägenhetslösningar för vindsvå-
ningen. För övrigt förelsås byggnadshöjden justeras ner något 
och högst nockhöjd införs på plankartan för att säkerställa 
byggnadens volym. Vad gäller frontespiser får dessa uppföras 
men inräknas i så fall i byggnadshöjden, vilken regleras på 
plankartan. 

Vid byggnation i en kvartersstad så går det inte att undvika 
en ökad insyn och skuggpåverkan. 

Vad gäller text avseende uppfyllandet av miljömålet God 
bebyggd miljö så är detta ett syftningsfel. Meningen omfor-
muleras. 

Borås Stad tittar på olika verktyg för grön- och blå infra-
struktur i våra detaljplaner, där grönytefaktor är ett verktyg. 
Vad gäller övriga fastigheter inom kvarteret Tranan så är 
fasigheterna för övrigt i stor grad hårdgjorda (tak och parke-
ring). 

För planområdet föreslås förutom förträdgårdsmark utmed 
Nedre Tjädergatan även att planområdets västra del blir 
prickad mark med bestämmelse om att marken inte får 
hårdgöras eller användas för parkering. Här ska också ett 
dagvattenmagasin placeras.

Vid biotopskyddade objekt är det Länsstyrelsen som är den 
myndighet som har ansvar för frågan kring både dispens och 
kompensation och kommunen är vägledande. Om almarna 
påverkas av ett genomförande av planen måste biotopskydds-
dispens sökas och träden kompenseras. Plankartan anger 
att det ska finnas en allé utmed Nedre Tjädergatan, detta 

innebär att en allé måste återplanteras om almarna tas ner. 
Därtill finns möjlighet för ytterligare kompensation genom 
plantering av fler träd inom fastighetens västra del.

S17  Tjädern 10
Jättebra /kul att denna tomt kommer att bebyggas 

MEN ett litet bekymmer kommer upp : PARKERING 
denna /dessa gator vid planerad ”yta” är redan ” packade 
” med bilar kommer nu en fastighet med 20 lägenheter = 
troligen 20 bilar var skall alla dessa bilar ta vägen !??

Huset ser jätte fint ut/ bara att tomten används ...men BILAR 
/Parkering (ser att det finns en plan med några parkeringar 
på tomten ...typ 6platser ) allt annat är super bra med planen.

Kommentar
Planförslaget justeras. Parkering placeras i ett halvt nedgrävt 
parkeringsgarage under kvarteret med infart från Femte 
Villagatan. 

5. Samrådsmöte
Under samrådet hölls ett digitalt samrådsmöte den 16 decem-
ber 2020. På mötet deltog 8 personer samt representanter 
från Samhällsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utöver samrådsmötet 
erbjöds även möjligheten att boka en telefontid eller video-
samtal med handläggaren. Inga möten bokades.

Under mötet ställdes frågor och framfördes synpunkter 
rörande framförallt följande:

 » Exploateringsgraden är för hög. Anpassning bör ske 
till omgivningen, de befintliga nockhöjderna och 
takfotslinjen.

 » Skuggor - skuggstudien bör kompletteras med hur 
befintliga byggnader skuggar omgivningen idag

 » Trafik och parkering - för få parkeringar redovisade i 
förhållande till exploateringsgraden, oro för ökad trafik 
framförallt vid in- och utfart från fastigheten på Nedre 
Tjädergatan

 » Påverkan på allén med almar och grönytefaktor

Deltagarna på samrådsmötet uppmanades att skriva ner sina 
synpunkter och skicka dessa till Borås Stad inom samrådsti-
den. 
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Kommentar
De frågor och synpunkter som togs upp under mötet åter-
finns i yttrandena från sakägarna och kommenteras under 
respektive yttrande ovan.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Maria Jellbin Mansfield 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt (konsult)



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan


