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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett 
naturnära läge. Området ligger i norra Sparsör, gränsande 
till Fristad och har stora tillgångar till välbesökta natur- och 
kulturområden, liksom badplats inom gångavstånd. 

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på riksväg 
42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 
utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny 
passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående 
och cyklister. 

Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, 
mindre flerbostadshus samt villor inom området. Illustra-
tionen redovisar cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 
42 föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. 
Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels 
från risk vid eventuell olycka på riksvägen.

Centralt i området föreslås ett grönt stråk med öppen 
dagvattenhantering. Inom detta stråket finns bland annat en 
utpekad, värdefull ek. Eken lutar kraftigt men har ett värde 
även om den tas ner och lämnas som dödved inom området. 
Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt och renas inom 
området innan det avleds till Viskan i nordost. 

Utmed järnvägen föreslås ett stängsel eller bullerskydd att 
uppföras för att förhindra spårspring över järnvägsspåren 
samt förbättra ljudmiljön för de nya bostäderna. Boende 
inom området kan fortsatt ta sig norrut utmed järnvägen på 
den mindre stigen upp till vägpassagen som ligger cirka 350 
meter norr om planområdet. Därifrån kan du bland annat nå 
naturområdena på västra sidan om järnvägen, Skalle badplats 
samt bostadsområdena i södra Fristad.  
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg-
gelse i ett naturnära läge. 

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på riksväg 
42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 
utfarter samordnas. 

Planområde
Planområdet ligger i Sparsör, cirka en mil norr om Borås, och 
avgränsas av riksväg 42 i öst och Älvsborgsbanan i väst. Norr 
och söder om planområdet ligger bostadsbebyggelse i en till 
två våningar. Även inom planområdet finns tre fristående 
villor som avses rivas. Planområdets storlek är cirka 31 700 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Sölebo 1:54 som ägs 
av företaget Otago Fastighets AB och Sölebo 1:60 som är 
privatägd. Trafikverket är väghållare för Riksväg 42.

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt sedan tidigare.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2015 §332 att ställa 
sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att 
detaljplanelägga området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 17 december 2015 §394 
att meddela sökanden positivt planbesked. 

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2021 
Granskning    3 kvartalet 2021 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden 3 kvartalet 2021 
Antagande Kommunfullmäktige   4 kvartalet 2021 
Laga kraft    4 kvartalet 2021

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

Byggstart är beräknad till 2022. Byggstarten är beroende av 
Trafikverkets åtgärder på riksväg 42.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i ett sammanhang med fristående villabe-
byggelse med byggnader uppförda i en till två våningar. Inom 
planområdet finns tre fristående bostadshus, ett äldre gårds-
hus med tillhörande komplementbyggnader uppförda i början 
på 1900-talet, samt två villor uppskattningsvis uppförda på 
1930-talet respektive 1960-talet.  

Planbeskrivning
Detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 med flera, Borås Stad, upprättad den 27:e april 2021. 

Flyg foto som visar planområdet sett från väster. 

Öresjö

Riksväg 42

Älvsborgsbanan

Skalle badplats
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Enligt Borås Stads översiktplan från 2018 ska komplettering 
med bostäder ske utifrån specifika förutsättningar och i lägen 
som stärker lokal handel och service. Planområdet ligger med 
närhet till både Sparsör och Fristad, vilka båda är stadsdelar 
som erbjuder offentlig service och i Fristad finns ett lokalt 
utbud av kommersiell service.

Ny bebyggelse och gestaltning
Målet med planen är att skapa möjlighet för att bygga vidare 
på den småskaliga bebyggelse som präglar norra Sparsör men 
även erbjuda ett komplement till friliggande villor. Detaljpla-
nen möjliggör därför även för par-, rad- och kedjehus samt 
mindre flerbostadshus. Beroende på val av bostadsform kan 
antalet bostäder inom området variera mellan uppskattnings-
vis 30-80 bostäder. Ett större utbud av bostadsformer är en 
målsättning som ligger i linje med Borås stads Översiktsplan 
från 2018. 

Byggrätterna inom planområdet förhåller sig till såväl 
järnvägen som riksväg 42 och begränsas med prickmark 
samt korsmark på plankartan, se beskrivning under kapitlet 
Planbestämmelser. De delar av planområdet som har pekats ut 
i naturinventeringen som påtagligt naturvärde skyddas också i 
plankartan. 

De nya byggnadernas nockhöjd regleras, vilket illustrerar på 
bild till höger. Den tillåtna höjden varierar inom planområ-
det och möjliggör 2 till 3,5 våningar. Höjden på omgivande 
bebyggelse varierar idag mellan cirka sex till nio meter.  

Bedömningen är att om området endast bebyggs med 
radhus/parhus/kedjehus eller friliggande villor är det 
maximala antalet tomter cirka 30. Om hela området endast 
bebyggs med flerbostadshus så bedöms detaljplanen rymma 
totalt cirka 80 lägenheter.

Komplementsbyggnader till huset till vänster. En av de tre enbostadshus som finns inom planområdet. 

Historik och kulturmiljöer
Planområdet ligger i ett kulturlandskap som sträcker sig 
över Gingri och Fristad. Närheten till vattendraget Viskan 
och Öresjö tillsammans med de tydliga höjdryggarna/
drumlinerna har inneburit att Sparsör och Fristad historiskt 
har utgjort en lämplig plats för såväl boende som för trans-
porter. I närområdet finns lämningar från sten-, brons- och 
järnåldern. På höjden öster om planområdet, på andra sidan 
riksväg 42, ligger ett gravfält bestående av två domarringar 
respektive resta stenar och klumpstenar, vilka vittnar om 
områdets historiska betydelse (foto på sida 14). Dessa bedöms 
inte påverkas av ny detaljplan.

Gustav Vasa angav 1540 att vägen längs Viskadalen, från 
Varberg till Skara, via Fristad, var en lämplig handelsfärd. 
Vägen sträckte sig utmed Öresjö och korsade Viskan norr om 
dess utlopp i Öresjö, nära planområdet. Idag finns stenvalvs-
bron Örebro kvar söder om planområdet och används för 
gång- och cykeltrafik (foto på sida 14).

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 30-80 nya bostäder 
med närhet till såväl Fristad som Sparsör. Fastighetsägaren 
önskar uppföra såväl flerbostadshus som parhus/radhus som 
hyresrätter. Upplåtelseform styrs dock inte av detaljplanen. 
Föreslagna komplementbyggnader utmed riksväg 42 föreslås 
bli uthyrningsbara som exempelvis förråd. 

Det äldre boningshuset med tillhörande uthus inom fastig-
heten Sölebo 1:54 har höga kvaliteter och möjlighet finns att 
återbruka eller flytta byggnaderna. Det andra bostadshuset 
inom Sölebo 1:54 föreslås rivas i samband med exploatering 
av området. Befintligt bostadshus inom fastigheten Sölebo 

Byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd enligt Boverket (Boverket, november 2016).
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1:60 kan stå kvar. Fastigheten får dock en byggrätt som 
innebär att befintlig byggnad kan ersättas av ett flerbostads-
hus i cirka 3,5 våningar. 

Arbetsplatser
Inga arbetsplatser finns inom detaljplaneområdet och inga 
nya tillkommer med de nya bostäderna.

Offentlig service
Förskolor samt låg- och mellanstadieskolor finns i både 
Sparsör och Fristad. I Fristad ligger även närmaste högstadie-
skola samt folkhögskola, liksom vårdcentral, äldreboende och 
LSS-boende. 

Inom 250 meter från planområdet finns Sparsör Öreliden/
Sparsörsvägens återvinningsstation och Fristads återvin-
ningscentral, vilka ger bra förutsättningar för nya bostäder 
att återvinna och återbruka.

Ingen ny offentlig service skapas inom planområdet.

Kommersiell service
Inom 200 meter från planområdet finns en bensinmack 
med servicebutik. Två kilometer från planområdet ligger 
Fristad, som har ett serviceutbud med bland annat apotek, 
restauranger, mataffär, blomsterhandel och ytterligare 
bensinstationer med servicebutiker. I och omkring Fristad 
finns även flera antik- och secondhandbutiker. 

Ingen ny kommersiell service skapas inom planområdet.

Tillgänglighet
Planområdet utgörs förenklat av två delar: en lägre del i öst 
utmed riksväg 42 och en cirka tre meter högre del i väst 
utmed järnvägen. Inom respektive område är marken relativt 
plan, med undantag av en sänka i planområdets sydöstra 
del där ingen bebyggelse föreslås. Nya kvartersgator och 

områdets markhöjder ska anpassas så att området blir lätt-
tillgängligt för alla människor och inga hinder uppstår för 
personer med exempelvis funktionsvariationer. 

Ljus- och skuggförhållanden
Ny bebyggelse bedöms inte medföra betydande olägenhet 
gällande ljus- och skuggförhållanden för intilliggande 
bostäder. Bebyggelsen norr om planområdet ligger på en 
högre höjd än planområdet och bostäderna är placerade med 
ett avstånd på cirka 25-30 meter från fastighetsgräns i söder. 
För skuggning av trädgårdsytor är bedömningen att den 
planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med skugg-
ning från befintlig vegetation/träd, vilken idag är väldigt tät.

I den södra delen av planområdet bedöms skuggning från 
grannfastigheten Sölebo 1:56 inte påverka planerad bebyg-
gelse negativt. 

Såväl i norr som söder föreslås en prickad zon på 4,5 meter 
utmed fastighetsgräns. Inom den prickade zonen får ingen 
bebyggelse uppföras vilket innebär att ett avstånd skapas till 
grannfastigheterna.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs från riksväg 42, där högsta tillåtna 
hastigheten är 80 km/h. Riksväg 42 är den norra infartsleden 
till Borås och sammanbinder Borås med Vårgårda. Till 
planområdet går idag tre in- och utfarter, en i norr och två i 
söder. Dessa används av befintliga bostadshus inom planom-
rådet. Infarten i söder används även av grannfastigheterna 
söder om planområdet. Även ett par av fastigheterna norr om 
planområdet använder infarten i norr som sekundär infart.  
Se foton nedan.

Förslag till ny infartsläsning och gatunät beskrivs mer under 
rubriken Biltrafik, parkering och trafikutredning.

Infart i planområdets norra del som i detaljplanen föreslås stängas till förmån för en 
mer trafiksäker lösning med vänstersväng fält.  

Infarter i planområdets södra del. Dessa föreslås i detaljplanen att stängas till 
förmån för en mer trafiksäker lösning med vänstersväng fält.
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Utredningen utgår från den Åtgärdsvalstudie som 2017 togs 
fram för väg 42 och studerar påverkan på trafiksystemet och 
framkomligheten på riksväg 42 år 2040 med utbyggd plan. 

Med trafikutredningen som utgångspunkt har möjliga 
utformningar av åtgärder på riksväg 42 studerats i samråd 
med Trafikverket. 

Planförslaget utgår ifrån att de tre in- och utfarterna i anslut-
ning till planområdet stängs och ersätts av en central infart 
med vänstersvängfält i norrgående riktning. Detta bedöms 
öka trafiksäkerheten på riksväg 42 genom att minska risken 
för upphinnandeolyckor samt olyckor med svängande fordon, 
respektive minska antalet korsandepunkter. Förslaget innebär 
att grannfastigheterna söder om planområdet därmed får 
en ny infart som går över fastigheten Sölebo 1:54. Även 
fastigheterna norr om planområdet, som idag nyttjar infarten 

Busshållplats
Regionbusslinje

Planområdesgräns

Cykelväg 

Älvsborgsbanan
Målpunkter

SPARSÖRS-
SKOLAN 

KILSKOLAN 

FRISTADSKOLAN 

SAIK  

FRISTADHALLEN 

TALLBACKENS 
FÖRSKOLA

GULA SKOLAN 

MUNKÅGÅRDEN

Busskarta och gång och cykelvägar kring Sölebo 1:54.

Gång- och cykeltrafik
Målpunkterna från planområdet för gående och cyklister är 
framförallt gång- och cykelvägen mellan Fristad och Frufäl-
lan på riksväg 42:s östra sida som ansluter till skolor och 
service i Sparsör respektive Fristad, samt badplatserna och 
rekreationsområden vid Öresjö. 

Riksväg 42 utgör en barriär med hög andel trafik, däribland 
tung trafik, vilken försvårar för trygga passager för oskydda-
de trafikanter. Då det saknas passage över riksväg 42 bedöms 
tillgängligheten till planområdet för gående och cyklister 
idag som begränsad. Närmaste passage från planområdet 
över vägen ligger cirka 500 meter söder om planområdet och 
utgörs av en passage i markplan med mittrefug. Hastigheten 
förbi passagen är 80 km/h. För att ta dig till passagen måste 
du gå eller cykla i vägrenen. 

Nära musikskolan i Fristad, cirka 900 meter norr om plan-
området, finns ett övergångsställe över riksväg 42 där även 
hastigheten sänkts från 80 km/h till 50 km/h en kort sträcka 
och till 30 km/h förbi skolområdet.

Västerut utgör järnvägen en barriär för gående och cyklister. 
Skalle badplats ligger bara 150 meter från planområdet 
fågelvägen, men för att ta sig till platsen på ett trafiksäkert 
sätt krävs en promenad på cirka en kilometer. Idag finns ett 
flertal stigar/smitvägar över järnvägsspåren som vittnar om 
att dessa används frekvent. 

Åtgärder för aktuellt planområdes tillgänglighet för gång- 
och cykeltrafik samt hur spårspring ska undvikas presenteras 
närmare under rubrik Biltrafik, parkering och trafikutredning.

Kollektivtrafik
I direkt anslutning till planområdet, utmed riksväg 42, ligger 
busshållplatsen Mölarp. Här passerar regionbusslinjerna 
150, 582 och 240, som alla går till Borås Stad. Turtätheten 
för buss 150 är under högtrafik var 15:e minut, en gång 
i halvtimmen under dagen och en gång i timmen under 
kvällstid. Buss 582 (Borås - Vårgårda) och buss 240 (Borås - 
Herljunga) går mer sällan, med endast några turer varje dag. 
För resor söderut väntar du som resenär idag i vägrenen och 
för resor norrut finns ingen passage över riksväg 42 för att nå 
busshållplatsen som ligger vid en bussficka. 

Åtgärder för att öka tillgängligheten och säkerheten för på- 
och avstigande redovisas under kommande rubrik. 

Biltrafik, parkering och trafikutredning
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor 
och därmed fler resor. I samband med detaljplanearbetet 
har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2020-02-18). 
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Illustration som redovisar ett förslag på hur ny bebyggelse och gatunät kan placeras inom planområdet.  
Utformning och placering av nya byggnader kan bli annorlunda än vad illustrationen visar (Underlag: Exark Arkitekter, 2020-12-01).

MARELD
L A N D S K A P S A R K I T E K T E R

SÖLEBO I SKISSBOK ARBETSMATERIAL I 2020.11.18

SEKTION A-A (1:200 A3)

SEKTION B-B (1:200 A3)

SEKTION C-C (1:200 A3)

1:2

1:2

1:3

1:5 1:5

ca FG+14O?

trädgård

uteplats

social gräsmatta
(översvämningsbar)

svackdike 
varierande fält- och buskskikt

ca FG+138? 

ca FG+137.5?

ca FG+137.5?

ca FG+14O?

1:5

tomtgräns

vattennivå vid 5O-årsregn

vattennivå vid 5O-årsregn

vattennivå vid 5O-årsregn

1:5

Sektion ur dagvattenutredningens bilaga 1 som visar på byggnadsvolymerna som plankartan medger samt det biodike som föreslås centralt i området. Skissen är 
framtagen av Mareld (Cowi, 2020-11-23). Byggnadernas utformning utgår från en tidig skiss. Byggrätten i detaljplanen möjliggör även för annan utformning av 
byggnaderna, se bild på sida 18. 
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i norr som sekundär infart kommer fortsatt kunna nå sina 
fastigheter från söder. Läs mer om fastighetsrättsliga frågor i 
kapitlet Planens genomförande på sida 20. 

För gående och cyklister anläggs en belyst gång- och 
cykelpassage med mittrefug förstärkt med FIVÖ (Förstärkt 
Information Vid Övergångsställen) strax norr om den nya 
infarten. Detta innebär att boende i närområdet på ett mer 
trafiksäkert sätt kan ta sig över riksväg 42 till gång- och 
cykelvägen på östra sidan om riksväg 42 mellan Sparsör och 
Fristad.

Den befintliga busshållplatsen på västra sidan om riksväg 42 
föreslås flyttas cirka 100 meter norrut från dagens läge och 
placeras i anslutning till gångpassagen. Hållplatsen får en 
högre standard med en bussficka och väntkur. Busshållplat-
sen på östra sidan om riksväg 42 kvarstår, men kan utifrån 
förslaget nås av resenärer på ett mer trafiksäkert sätt.

Därtill föreslår trafikutredningen att skyltad hastighet förbi 
planområdet sänks från 80 km/h till 60 km/h. Detta styrs 
inte i en detaljplan, men är något som kommunen önskar få 
Trafikverkets synpunkter på i samrådet.

Gatunätet inom planområdet ligger för övrigt på kvarters-
mark och styrs av Allmän plats Gata med enskilt huvudman-
naskap. Gatan ansluter till fastigheterna i söder i en central 
punkt och i norr till den befintliga grusvägen. Framkomlig-
het för bland annat avfallsfordon ställer krav på hur gatorna 
utformas. Parkering ska lösas inom kvartersmark, på 
tomtmark. Besöksparkering och liknande tillåts också ske på 
allmän plats Gata där så är lämpligt. Borås stads riktlinjer för 
parkering ska uppfyllas. 

Åtgärderna på riksväg 42 ligger inom Trafikverkets vägom-
råde, utanför planområdet. Exakt utformning kommer att 
fortsatt studeras i samråd med Trafikverket och Västtrafik. 

Åtgärden regleras i ett avtal som tecknas mellan Trafikverket 
och Borås Stad, respektive mellan Borås stad och exploatö-
ren. 

Borås Stads bedömning är att föreslagna åtgärder skulle 
förbättra trafiksäkerheten både för boende inom planområdet 
samt de omgivande bostadsområdena, men även vad gäller 
framkomligheten för resande på riksväg 42. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Väg 42, Trafikverket 
(2017-11-05). Målbilden med studien var: 

 » Bättre trafiksäkerhet för arbetspendlare

 » Bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

 » Bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken

Riksintressen
Planområdet omges av både Älvsborgsbanan och riksväg 42. 
Älvsborgsbanan som utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av 
planen. 

Riksväg 42 som också utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte heller påverkas negativt av planens genomför-
ande. Detaljplanen har anpassats efter vägområdet för 
riksväg 42. 

Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage är ett 
riksintresse i nära anslutning till planområdet vilket inte 
bedöms påverkas negativt av ny detaljplan (foto sida 15). 
Riksintresset presenteras mer under rubriken Natura 2000 och 
Naturreservat. 

SÖLEBO 1:54 - PLANOMRÅDE 

Foto till vänster: gång- och cykelväg utmed väg 42. Foto till höger: smitväg över Älvsborgsbanan i höjd med planområdet som leder till Skalle badplats.
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NVI	  –	  Sölebo	  1:53	  m	  fl,	  Fristad,	  Borås.	  Naturcentrum	  2016-‐05-‐23	  

	   5	  

Naturvärdesinventering	  

Sammanfattande resultat 
I	   inventeringsområdet	   finns	   igenväxande	  åkermark,	   lövskog	  och	  planterad	  granskog.	  Områden	  med	  
naturvärden	   presenteras	   i	   figur	   1.	   Ett	   område	   har	   bedömts	   ha	   påtagligt	   naturvärde	   (klass	   3)	   och	  
dessutom	  noterades	  ett	  värdeelement	  i	  inventeringsområdet.	  	  

Området	  med	  påtagligt	  naturvärde	  är	  ett	  bitvis	  fuktigt	  lövskogsobjekt	  i	  en	  sänka.	  Periodvis	  står	  delar	  
av	   området	   under	   vatten	   och	   de	   äldsta	   träden	   har	   tydliga	   sockelbildningar.	   Värdeelementet	   är	   en	  
äldre	  ek	  som	  är	  placerad	  centralt	  i	  inventeringsområdet.	  	  

Inga	  rödlistade	  eller	  fridlysta	  arter	  noterades	  under	  inventeringen.	  	  

	  
Figur	  1.	  Identifierade	  naturvärdesobjekt	  och	  värdeelement.	  

	  Identifierade naturvärdesobjekt och värdeelement inom Sölebo 1:54 (Naturcentrum 
AB, 2016).

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ansluts till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Vid en exploatering av planområdet kommer markanvän-
dingen och andelen hårdgjord yta att förändras. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter har en dagvattenutredning tagits 
fram (Cowi, 2020-11-23). Förenklat föreslår dagvattenutred-
ningen ett grönt öppet dagvattenstråk i nord-sydlig riktning 
centralt i området för fördröjning och rening av dagvattnet. 
Efter fördröjning och rening föreslås ett utlopp mot Viskan 
på östra sidan om riksväg 42. Vid extrema regn leds vattnet 
till djuphålan i sydost. Möjlighet finns även för biodiket att 
svämma över på en torrdammsyta centralt i området. Se 
sektion och illustration på sida 8 och karta nedan.

Följande slutsatser och rekommendationer dras i dagvattenut-
redningen:

 » Området är i dagsläget instängt och dess östra delar 
översvämmas vid stora regn. Vatten kan i dagsläget 
tillåtas stå i lågpunkter och vatten kan tas upp av 
växtligheten. Efter byggnation måste vattnets avrinning 
och fördröjning hanteras mer kontrollerat, men befint-
liga lågpunkter kan delvis utnyttjas.

 » För att kunna släppa ut dagvatten från området efter 
fördröjning ner till befintliga flödesnivåer (cirka 70 
l/s) föreslås ett utlopp under riksväg 42 i områdets 

nordöstra hörn. Innan vattnet rinner ut ur planområdet 
föreslås att det renas och fördröjas genom ytlig avrin-
ning till ett biodike/torrdamm.

 » Mindre svackdiken föreslås anläggas längs med lokal-
gatan för att få ett extra reningssteg för vägdagvatten. 
Områdets allra sydligaste delar föreslås avrinna, likt 
befintligt läge, till hålan i sydost så att denna inte torkar 
ut.

 » Föreslaget biodike behöver kunna fördröja cirka 400 
kubikmeter vatten vilket framförallt föreslås ske i 
mitten av området genom en utbuktning (torrdamms-
yta) av diket. Biodiket kan ses som en hybrid mellan 
svackdike och växtbädd och mest liknar en växtbädd 
för att få tillräcklig rening. Mer växtlighet i diket och 
torrdammsytan gör att reningseffekten ökar och ger 
dessutom möjlighet till att påverka den biologiska 
mångfalden i området.

 » Föreslaget biodike förväntas rena dagvattnet till befint-
liga föroreningsmängder eller lägre för de flesta förore-
ningar. För att förhindra en ökning av krom och nickel 
förespråkas ytlig avledning av dagvatten över gräsytor, 
särskilt för att ge ytterligare rening till vägdagvatten i 
området. Lokalgatan föreslås även förses med ett eget, 
mindre svackdike som blir ett första reningssteg.

 » För att hantera extrema regn och skyfall föreslås att 
trumma läggs från biodike till hålan i sydost så att 
vatten kan evakuera bakåt i systemet. Även biodiket bör 
kunna översvämmas ytterligare utan att planerad bebyg-
gelse skadas. Höjdsättning bör studeras i detalj, särskilt i 
områdets nordöstra delar.

Bild från dagvattenutredningens bilaga 1 som visar förlag på hantering av 
dagvatten i planområdet (Mareld, 2020-11-18).
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Bilaga 1. Planskiss och sektioner
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Plankartan styr så att föreslagna åtgärder enligt dagvattenut-
redningen kan genomföras genom planbestämmelser. 

Höjdsättning av marken studeras mer i detalj inför gransk-
ningsskedet. 

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nytt bostadsområde till 
befintligt fjärrvärmenät.

El, tele och fiber
Området föreslås anslutas till befintliga el- och teleledningar. 

Avfall
Avfall ska omhändertas inom kvartersmark. För att få en bra 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning 
ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsut-
rymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshan-
tering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. Utformning av 
kvartersgatorna ska ske med hänsyn till framkomligheten för 
avfallsfordon. Illustrationen på sidan 8 redovisar en lösning 
med hyresrätter där gemensam avfallshantering sker i miljö-
rum placerade i området.

Återvinningsstation finns utmed riksväg 42, cirka 700 meter 
söder om planområdet. I Fristad finns också en återvinnings-
central som ligger cirka 450 meter norr om planområdet. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omges av Naturreservat/Natura 2000-området 
Mölarp, och det finns värden för natur och rekreation kring 
Öresjö och Viskan.

Planområdet är delvis bebyggt och utgörs av privata trädgår-
dar, respektive igenväxande åkermark, lövskog och planterad 
granskog. I maj 2016 genomfördes en naturinventering av 

Till vänster syns det område (inom gul streckad linje) som i naturinventering har identifierats med påtagligt naturvärde. Till höger den ek som är ett värdeelement. 

Naturcentrum AB. Inventeringen pekade ut ett område som 
bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3) i planområdets 
sydöstra del som består av ett bitvis fuktigt lövskogsobjekt 
i en sänka. Periodvis står delar av området under vatten 
och de äldsta träden har tydliga sockelbildningar. Därtill 
noterades ett värdeelement bestående av en äldre ek som är 
placerad centralt i planområdet (se karta på sida 10 och foton 
nedan). Inga rödlistade eller fridlysta arter noterades under 
inventeringen. 

Då planområdet ingår i kommunens grönområdesplan 
kompletterades naturinventeringen i juni 2016 för att utreda 
områdets värden som spridningsstråk. Se mer under rubriken 
Grönområdesplan och Naturinventering. 

Detaljplanen föreslår att naturvärdesområdet samt eken skyd-
das i detaljplanen. Eken lutar kraftigt och måste eventuellt 
tas ner, men har ett värde även om den lämnas i området som 
dödved.

Rekreation
Planområdet har stora tillgångar till rekreations- och 
kulturområden. Inom 200 meter från området kan både stora 
grön- och vattenområde med välanvända promenadstråk 
nås. Området ligger även mindre än en kilometer från både 
idrottsanläggningen SAIK i Sparsör och idrottshallen i 
Fristad där det finns elljusspår och möjlighet för utövande av 
flera sporter. 

Även inom området ges möjlighet att skapa gemensam 
utemiljö, för lek och möten. Ytan ligger centralt i området 
och utgörs idag mestadels av träd och vegetation som med 
fördel kan ge en kvalitet till lekplatsen.

Ekosystemtjänster
Ekosystem är den gröna infrastrukturen som är en viktig 
del i våra samhällen. Växtlighet och djur bidrar till bland 
annat skydd mot sol och vind, en fungerande pollinering och 
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rening av dagvatten vilket alla är ekosystemtjänster. En rik 
biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande och 
hållbara ekosystem. 

Planområdet består idag främst av vegetation, både öppna 
ytor med främst sly och mer tät vegetation i varierade busk- 
och trädskikt. Vegetation filtrerar och binder regn, bidrar till 
luftrening och temperaturreglering. Träd bidrar med skugga, 
är ett trivsamt inslag i boendemiljön och bidrar med biologisk 
mångfald genom att utgöra livsmiljö för fler arter. 

Inom planområdet finns förutsättningar att skapa nya ekosys-
temtjänster, framförallt kopplat till boendeplatser, pollinering 
och vattenhållande funktioner. Framförallt är dessa kopplade 
till det centrala dagvattenstråket, se illustration på biodike på 
sidan 8. Därtill har områdets sandiga mark förutsättningar 
för blommor och pollinering.

Natura 2000 och naturreservat 
Natura 2000 är ett naturområde som del av EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden. Ett naturreservat är skyddat 
enligt Miljöbalken och är ett långsiktigt sätt att skydda 
värdefull natur. Både naturreservatet Mölarp och Kröklings 
hage ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

Mölarp är ett naturreservat med en varierad natur med rik 
växtlighet, historiska miljöer och spår från istiden. Den 
varierade växtligheten och Viskans framfart resulterar i en 
hög biologisk mångfald. Större delen av Mölarps ö är slåt-
teräng, men här finns också lövskog. Namnet Mölarp antyder 
att här har malts mjöl. Namnet går att spåra ända till år 1540. 
Mellan Gingri och Öresjö faller Viskan mer än 35 meter, 
vilket bidrar till att ett flertal fabriker och kvarnar tidigare 
följde vattnets sträckning (foto på sida 15). Viskan har sitt 
utlopp i Öresjö som också utgör del av Natura 2000-området.

Kröklings hage gränsar till Mölarp och har en kuperad, varie-
rad natur med ädellövskog, ängar och blandskog. Området 

har även två raviner som är spår efter landisens avsmältning. 
Kröklings hage har en öppen ängsyta som är en populär och 
rofylld plats för boende i Sparsör. 

Det finns många fornlämningar inom Natura 2000-området 
som vittnar om att området varit viktigt för människor under 
lång tid. Bland annat finns här gravfält med domarringar, en 
offerkälla och en hällkista, den så kallade kungagraven. 

Fornminnen 
Inom planområdet finns delar av fornlämning RAÄ Fristad 
NY 1. En arkeologisk förundersökning genomfördes i maj 
2016 av Västarvet kulturmiljö. Inom planområdet hittades då 
ett 30-tal anläggningsliknande lämningar i form av olikartade 
stolphål utan koncentration och enstaka spår av slagen flinta 
och keramik. Västarvet kulturmiljö gjorde bedömningen 
att lämningarna var tecken på ett sporadiskt användande av 
området under förhistorien och att det inte var nödvändigt 
med vidare undersökningar. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
delade denna bedömning i yttrande daterat 2016-06-09.

Grönområdesplan och naturinventering 
Planområdet finns utpekat i Borås Stads Grönområdesplan 
och en naturinventering har utförts. Områden som är 
utpekade i Grönområdesplanen som klass I och klass II 
har identifierats som de mest värdefulla grönområdena i 
kommunen. Planområdet är utpekat med klass I, då det utgör 
ett grönt stråk som sträcker sig mellan Natura 2000-området 
Mölarp och badplatsen Skalle. För att mer noga utreda 
områdets betydelse som spridningsstråk kompletterades 
naturinventeringen med ett yttrande (Naturcentrum 
2016-06-22). I den kompletterande utredningen studerades 
planområdets funktion som spridningsstråk mer noggrant. 
Utredningen visar på att de barriärer som finns i området 
i form av riksväg 42 och järnvägen hindrar spridning av 
växter och djur och att området därför inte har den vikt 
som ett värdefullt spridningsstråk som grönområdesplanen 
framhåller. Det huvudsakliga spridningsstråket i närområdet 
bedöms istället ligga utmed Viskan, cirka 350 meter söder om 
planområdet. 

Strandskyddsområdet från Öresjö och Viskan finns inom planområdet. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000

Älvsborgsbanan 

Strandskydd

Planområde

Riksväg 42

Befintlig byggnad

VISKAN
ÖRESJÖ

Indikationer över spridningssamband (Naturcentrum 2016). Det viktigaste 
spridningsstråket för växter och djur i närområdet ligger utmed Viskan.
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Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas då planområdet är utpekat i Borås Stads 
Grönområdesplan. Då områdets funktion som spridnings-
korridor enligt naturinventeringen (Naturcentrum AB, 2016) 
har bedömts vara låg så har inga kompensationsåtgärder 
utretts. Inom planområdet skapas nya ekosystemtjänster 
kopplade till framförallt dagvattenhanteringen, läs mer om 
detta under rubrik Ekosystemtjänster på föregående uppslag.

Hushållning med naturresurser
Detaljplanen innebär att befintlig infrastruktur i form av 
vägar, VA och andra ledningar kan nyttjas vilket är en 
hushållning med naturresurser då dessa inte behöver dras 
fram någon annanstans. För övrigt innebär detaljplanen att 
mark som idag i huvudsak utgörs av vegetation tas i anspråk. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

En geoteknisk utredning har tagits fram för planområdet 
(Geos, 2020-04-30). Området har delats in i två delar, delom-
råde väst och delområde öst, med olika rekommendationer 
kring grundläggning, markarbeten och stabilitet.

Delområde väst 
Jordens sättningsegenskaper bedöms som goda i det östra 
området och byggnader som ej överskrider 3 plan kan grund-
läggas med platta på mark. Detta motsvarar en långtidslast av 
cirka 30 kPa.

All övre organisk jord (till exempel mulljord) skall schaktas 
bort innan grundläggning. Jordlagren innehåller silt varpå 
risk för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas 
från schaktbotten för att undvika uppluckring.

I planområdets östra del har bly påträffats enligt tabellen (Geosn 2020-04-30, provtagning av Enrecon AB).

Delområde öst  
I det östra delområdet bedöms jordens sättningsegenskaper 
vara starkt varierande till följd av att organisk jord har 
påträffats. Flera olika typer av grundläggningsmetoder kan 
bli aktuella här till exempel grundläggning med pålar eller 
platta på mark. Där grundläggning utförs med platta på mark 
kan det även bli aktuellt med urschaktning av organisk jord 
och/eller kompensationsgrundläggning med lättfyllning för 
att reducera lasten på marken. Val av grundläggningsmetod 
för respektive hus med mera föreslås studeras vidare vid 
detaljprojektering.

Vid grundläggning med platta på mark ska all övre organisk 
jord (till exempel mulljord) schaktas bort innan grundlägg-
ning. Den organiska jorden (till exempel torv och gyttja) som 
ligger längre ned i jordprofilen kan också behöva schaktas 
bort. Jordlagren innehåller likt område väst silt varpå risk 
för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas från 
schaktbotten för att undvika uppluckring.

Förorenad mark
I samband med att geoteknisk utredning utfördes togs 
prover inom planområdets östra som del delvis består av 
torv. Proverna togs Enrecon AB och ligger som bilaga till 
Geos 2020-04-30. I provtagningarna påträffades bly (Pb) i 
de ytliga skikten i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning, så som bostadsända-
mål. Halterna överstiger även Naturvårdsverkets haltgränser 
för mindre än ringa risk (MRR), över vilka anmälan krävs till 
tillsynsmyndigheten vid återanvändning på annan plats. Se 
tabell nedan.

För att skapa en god boendemiljö där marken är anpassad 
till en känslig markanvändning, så som bostadsändamål, ska 
sanering utföras i samband med byggnation inom området. 
Detta styrs med planbestämmelser i plankartan.
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6. Vatten
Strandskydd
Strandskydd är ett sätt att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden på lång sikt och att bevara goda livsvillkor 
för växt- och djurlivet. Planområdet berörs delvis av två 
strandskydd; Öresjö har ett utvidgat strandskydd om 200 
meter och Viskan omfattas av ett strandskydd på 100 meter. 
Planområdet är idag väl avskilt från respektive vatten, dels av 
järnvägen och riksväg 42, dels av att omkringliggande mark 
är ianspråktagen för bostäder. Kommunen bedömer att det 
finns särskilda skäl enligt kap 7 § 18 c MB för att upphäva 
strandskyddet inom planområdet med motiv om att det är 
ett väl avskilt område närmast strandlinjen. Upphävandet 
föreslås ske genom planbestämmelse i plankartan.

Skyfall och översvämningsrisk
I dagsläget är planområdet instängt mellan järnvägsspår och 
riksväg 42 och vattnet från plötsliga skyfall har ingen stans 
att ta vägen. I dagvattenutredningen (Cowi, 2020-11-23) 
utfördes en skyfallsanalys för återkomsttiden 500, det vill 
säga extremt regn. 

För att omhänderta skyfall föreslås en torrdamm mellan 
parhusen och flerbostadshuset i söder vilket tillåter att biodi-
ket kan översvämmas utan att skada bebyggelse. Genom att 
sätta en trumma mellan biodiket och djuphålan i sydost kan 
vatten också tillåtas evakueras bakåt i systemet vid skyfall. 
Något utlopp från djuphålan föreslås inte utan vattnet från 
skyfall får lov att infiltrera och avdunsta efter regnet upphört. 
Detta kan ta tid och säkerhetsåtgärder krävs därmed för att 
minimera drunkningsrisk.

Höjdsättning av byggnader och mark behöver särskilt detalj-
studeras i det fortsatta arbetet så att bebyggelse inte skadas 
vid extrema skyfall. 

Placering av biodiket och torrdammen säkras i plankartan 
med planbestämmelser och villkor för startbesked. 

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

För att säkerställa att påverkan på Viskan och Öresjö som 
recipient av dagvatten och dess MKN inte är negativ krävs 
att föreslaget biodike har riklig vegetation och liknar ett 
biofilter (även kallat växtbädd/rain garden). Ytlig avledning 
av dagvatten över gräsytor och svackdiken vid lokalgatan 
rekommenderas också för att särskilt komma åt krom och 
nickel. Dock bör även byggnadsmaterial med krom och 
nickel undvikas så att mängderna minimeras vid källan.

Dessa insatser är viktiga eftersom dagvattnets väg till 
recipienten, Viskan, är relativt kort och det finns därmed 
liten möjlighet för förorenat dagvatten att renas på väg till 
recipienten. Viskan mynnar senare i Öresjö som är dricksvat-
tentäkt vilket gör reningen extra viktig. Det innebär också att 
massor som tillförs området bör vara rena så att föroreningar 
inte lakas ut och följer med dagvattnet ut ur området.

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

Öresjö är Borås huvudvattentäkt och försörjer 80 000 
människor med färskt dricksvatten. För att skydda den 
från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste 

Stenvalvsbron Örebro söder om planområdet, som sträcker sig över Viskan. Fornminnen i form av domarringar och resta stenar öst om planområdet.
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tillrinningsområde klassats som vattenskyddsområde. Detta 
ställer höga krav på att allt vatten som rinner ner i sjön är så 
rent det går.

Planen ligger inom den teritära och sekundära zonen för 
vattenskyddsområde från Öresjö och därmed finns restrik-
tioner för vad man får göra inom planområdet. Detta finns 
som information på plankartan. Skyddsbestämmelserna för 
vattentäkten ska följas så att inte miljökvalitetsnormerna 
påverkas negativt.

Markavvattning
I undersökningssamråd med länsstyrelsen i augusti 2020, 
framkom att ianspråktagande av marken eventuellt innebär 
markavvattning. I Västra Götalands Län är markavvattning 
förbjuden och åtgärder kräver dispens och tillstånd. Borås 
Stad tolkar att syftet med förbudet främst är kopplat till 
att skydda de naturvärden som finns i och är kopplade till 
mark där det står vatten stora delar av året. Kommunens 
bedömning är att planområdet inte utgör ett naturligt 
våtmarksområde i enlighet med vad som avses ovan och 
Naturinventeringen (2016) visar inte heller på att det finns 
några höga naturvärden i det område där planen föreslår en 
förändrad markanvändning. Planområdet utgör snarare ett 
område som har blivit instängt av infrastruktur där vattnet 
inte längre har någon naturlig väg att rinna ut, utan blir kvar 
inom området. Genomförandet av planen innebär att delar 
av torven behöver grävas ur. Syftet med åtgärderna inom 
planområdet är dock inte att varaktigt avvattna marken 
eller sänka grundvattennivåerna. Borås stad har sedan 
undersökningssamrådet med Länsstyrelsen låtit ta fram en 
dagvattenutredning (Cowi, 2020-11-23). Denna ger förslag på 
fördröjning och rening av dagvatten och visar på att det går 
att tillföra ekosystemtjänster inom planområdet.

Kommunen önskar få länsstyrelsens ställningstagande kring 
markavvattning i samrådet, samt eventuellt behov av dispens 
och tillstånd. Eventuell dispens och tillstånd för markavvatt-
ning söks hos Länsstyrelsen och ligger på fastighetsägarens 
ansvar. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från 
förutsättningarna för växt- och djurliv och den kemiska 
statusen bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som 
finns i vattnet eller bottensedimentet. Miljökvalietsnormen 
för ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Öresjö, som är dricksvattentäkt, uppnår i den senaste klass-
ningen från 2017 inte god kemisk status har också måttlig 
ekologisk status (VISS, 2017b). Enligt Vatteninformations-
ystem Sverige (VISS) har Viskan mellan Marsjön till Öresjö 
idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status 
(VISS, 2017a). 

Den här detaljplanens genomförande med tillskott på 30-80 
bostäder bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Öresjö och Viskan. Ett alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Planen innebär fler bostäder i ett attraktivt läge som erbjuder 
de boende närhet till rekreation i en varierad miljö med 
Öresjö, Mölarp och Kröklings hage inpå knuten. Detaljpla-
nen medger en variation av boendeformer, vilket innebär 
ett komplement till det stora utbudet av villor i Sparsör och 
Fristad. En variation av boendeformer innebär även möjlig-
het till kvarboende på orten i livets alla skeden. Planområdet 
har även närhet till service i form av skola, affärer, kollektiv 

Mölarps kvarn som är del av naturreservatet och Natura 2000-området Mölarp. Skalle badplats ligger cirka 150 meter öster om planområdet. 
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och gång- och cykelväg. Ett genomförande av detaljplanen 
innebär att en ny och mer trafiksäker passage skapas över 
riksväg 42, vilket är viktigt för oskyddade trafikanter som 
vill gå, cykla eller åka kollektivt. Planerat vänstersvängfält 
innebär även ökad trafiksäkerhet för bilister på riksväg 42. 

8. Störningar på platsen
Risk
Då planområdet ligger intill riksväg 42 och Älvsborgsbanan 
som båda är rekommenderade vägar för transport av farligt 
gods har en riskutredning tagits fram (Briab, 2020-04-02, 
rev. 2020-10-28). Som underlag till utredning användes en 
översiktlig riskanalys framtagen av Wuz risk consultancy AB 
2016. 

Risk beräknas förenklat som sannolikheten för att en olycka 
sker multiplicerat med dess konsekvens. 

I detaljplanen klassas bostäder som känslig verksamhet som 
måste hålla ett visst avstånd till väg och järnväg, medan 
komplementbyggnader där människor inte stadigvarande 
vistas, kan tillåtas på ett kortare avstånd. Tidigt i planarbetet 
föreslogs en bullervall utmed riksväg 42 som även skulle 
fungera som skydd för risk. Denna har istället ersatts av ett 
förslag med komplementbyggnader utmed riksvägen, vilket 
prövas i utredningen. 

Riskutredningen har stämts av med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Särf, och de sammanlagda rekom-
mendationenerna för planområdet är::

 » vall eller komplementbyggnader ska uppföras mot 
riksväg 42

 » 40 meters skyddsavstånd från järnvägen till känslig 
verksamhet (bostäder), respektive 30 meters skydds-
avstånd från järnvägen till mindre känslig verksamhet 
(komplementbyggnader)

 » 30 meters skyddsavstånd från riksväg 42 till känslig 
verksamhet (bostäder)

 » 20 meters skyddsavstånd från riksväg 42 till mindre 
känslig verksamhet (komplementbyggnader). 

 » Om komplementbyggnader placeras närmre än 20 
meter från riksväg 42 ska fasaderna utföras med utföras 
i obrännbart material och utan ventilationsöppningar. 
Puts på cellplast är inte tillåtet. Fönster ska utföras i 
lägst brandteknisk klass EW 30. Fönster får endast vara 
öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. Det 
är dock inte motiverat att komplementbyggnaderna ska 
utföras med förstärkt stomme. 

 » Flerbostadshus förses med högt placerade luftintag på 
minst 8 meters höjd, för att minska koncentrationen av 
giftig gas inomhus vid en olycka med farligt gods

 » Byggnader inom 80 meter från farligt godsled ska ha 
möjlighet att utrymma bort från leden. Bostäder centralt 
i området kan därför behöva möjlighet till utgång åt två 
håll

Bilden visar de ekvivalenta ljudnivåerna från väg och järnväg år 2040 från bullerutredningen. Längs med järnvägen redovisas en bullerskärm i grönt. 
(Akustikforum, 2020-2020-09-21, rev. 2020-10-22)
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För att säkerställa att ovanstående risknivåer uppfylls inom 
planområdet föreslås skyddsavstånd och skyddsåtgärder som 
bestämmelser på plankartan. 

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm där strävan är att undvika skadliga effekter på 
människors hälsa. Riktvärdena styrs i förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). 

Enligt gällande förordning bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

Planområdet som ligger i närhet till både Älvsborgsbanan 
och riksväg 42 påverkas av buller och vibrationer. I oktober 
2020 togs därför en bullerutredning fram av Akustikforum 
AB. Utredningen redovisar såväl nutida bullersituation samt 
en framtida bullersituation år 2040. 

Utredningen visar på att det går att uppfylla huvudregeln i 
riksdagens bullerförordning om högst 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad, både i nuläge samt för framtida buller-
prognos inom planområdet.

Möjlighet till att anlägga gemensamma uteplatser i markplan 
som uppfyller bullerförordningen finns vid minst en fasad 
per hus.

Maximala ljudnivåer från järnvägen är höga och behöver ges 
särskild hänsyn i en framtida projektering.

Om en skärm om 1,8 meter anläggs utmed plangränsen längs 
järnvägen sänks ljudnivåerna vid de värsta utsatta fasaderna 
med mellan 2-9 dB, beroende på fordonstyp och vånings-
plan. Skärmen är inte nödvändig för att uppfylla riksdagens 
bullerförordning. 

Då Trafikverket ställer krav på att järnvägen stängslas in för 
att undvika spårspring på sträckan förbi planområdet, skulle 
detta med fördel ske med hjälp av en bullerskärm istället för 
stängsel. 

Plankartan reglerar direkt och indirekt så att riktvärdena 
uppnås för bostadsändamål med såväl prickad mark, krav 
på uppförande av kompementbyggnader utmed riksväg 42 
respektive med bestämmelser under rubriken ”skydd mot 
störningar”. Byggnadernas exakta utformning och placering 
hanteras vid bygglovgivning.

Vibrationer
En vibrationsutredning togs fram i november 2020 av 
Abesiktning. Utredningen visar på att vibrationsnivåerna 
alstrade av vägtrafik understiger Trafikverkets riktlinjer 
med mycket god marginal och inga indikationer finns på att 
specifika åtgärder behöver utföras gällande grundläggning 
och konstruktion. Vibrationsnivåerna närmast järnvägen 
understiger Trafikverkets riktlinjer avseende vibrationer 
altstrade av järnvägspassager under tidsspannet 22-06. En 
registrering under perioden överskrider riktvärdet 0,4 mm/s, 
dock endast vid ett tillfälle och når 0,65 mm/s RMS. Detta 
uppmättes den 13:e november klockan 05:56:05 och understi-
ger då riktvärdet av 0,7 mm/s vägd RMS och fem gånger per 
årsmedelnatt.

Vibrationsutredningen rekommenderar att den kommande 
byggnationen närmast spåret uppföras med spetsburna pålar 
samt betongbjälklag för ytterligare våningsplan för att inte 
överskrida riktvärdena. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft.

Luftföroreningshalterna i området bedöms inte vara höga. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

Den bensinstation som ligger cirka 350 meter norr om 
planområdet bedöms inte påverka luftkvaliten för planerade 
bostäder negativt.

9. Planbestämmelser 
Allmän platsmark
Gatorna inom planområdet utgör allmän plats Gata med 
enskilt huvudmannaskap. Område markerat med Gata 
innehåller förutom vägytan även dagvattendike och eventuell 
plantering och belysning som hör till gatan samt gatupar-
kering. Vid entrén till området från riksväg 42 ryms även 
plantering och gångbanor inom bestämmelsen Gata. Enskilt 
huvudmannskap är motiverat av att området är väl avgränsat 
där intresset av gatan framförallt tillfaller fastigheten Sölebo 
1:54 som är tänkt att kvarstå som en stor fastighet och inte 
styckas. Allmän plats är samtidigt tydligare gentemot de 
grannfastigheter som i och med planens genomförande 
kommer att få en ny infart genom planområdet, i jämförelse 
med att anordna gata på kvartersmark. 
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Kvartersmark
Inom planområdet utgörs den största delen av marken av 
kvartersmark för bostäder, vilket betecknas med B och har 
gul färg på plankartan. 

Placering av ny bostadsbebyggelse är inte styrd till ett exakt 
läge. Istället anger plankartan en exploateringsgrad för 
byggnadsarea, alltså hur mycket av ytan som får bebyggas i 
kvadratmeter. Exploateringsgraden anges med bokstaven e 
följt av en siffra. De maximala nockhöjderna som tillåts visas 
genom en romb med en siffra i. Nockhöjderna är angivna i 
meter över angivet nollplan. Plushöjden möjliggör att byggna-
derna i norr och i sydost kan bli cirka 3 våningar och bygg-
naderna i sydväst cirka 2 våningar höga. Takvinkeln styrs till 
att vara mellan 30 och 45 grader. De nya byggnaderna får 
inte placeras inom mark som är prickad på plankartan. Bland 
annat har en zon på 4,5 meter skapats utmed fastighetsgräns 
i norr och söder för att skapa ett avstånd till grannfastighe-
terna. 

Inom mark som är korsad får endast komplementbyggnader 
uppföras. Då både risk, buller och vibrationer förekommer 
från riksvägen och järnvägen har prickmark, respektive 
korsmark ritats ut på plankartan. Dessa zoner utgår från 
framtagna utredningar och är viktiga för att nya bostadshus 
inte ska hamna för nära riskkällan samt att en god boende-
miljö ska klaras ur buller- och vibrationssynpunkt. Bostäder 
tillåts som närmst 40 meter från järnvägen, respektive 30 
meter från riksvägen. 

Utmed riksväg 42 tillåts komplementbyggnader som närmast 
8 meter från vägen varpå bestämmelsen b1 och b2 införts 
kring att dess fasader ska utföras i obrännbart material och 
utan ventilationsöppningar. Puts och cellplast är inte tillåtet. 
Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30 och får 
endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 
Mot järnvägen kan komplementbyggnader uppföras som 
närmast 30 meter från järnvägen. Bestämmelserna styr även 
att komplementbyggnaderna ska vara sammanbyggda och ha 
en viss längd för att tillräckligt skydd ska ges. Bestämmelsen 
är även kopplad till den administrativa bestämmelsen a2. 

Centralt i området anges ett område som ska utgöra biodike 
för fördröjning och rening av dagvatten b3. Marken får inte 
hårdgöras. Planbestämmelsen kopplas även till en adminis-
trativ bestämmelse med villkor för startbesked som innebär 
att startbesked för bostäder inte får ges förrän ett biodike 
för omhändertagande av dagvatten har kommit till stånd.  
I anslutning till biodiket ligger även en yta för lek inom 
område markerat med n1. Vid lekplatsen finns en ek som är 
utpekad i naturinventeringen. Eken får endast fällas om den 
utgör en säkerhetsrisk och ska i så fall lämnas inom området 
som lågor/dödved, vilket bland annat gynnar insekter, svam-
par och mossor. Området vid lekplatsen är prickad mark, det 
vill säga får inte bebyggas. Detta undantas för byggnader som 
hör till lekplatsen, så som regnskydd eller redskapsbod.

Längst i sydost skyddas djuphålan som är utpekad i naturin-
venteringen av bestämmelserna n2 som anger att vegetation 
och markskikt inte får tas bort eller skadas respektive träd 
med en diameter större än 20 centimeter i brösthöjd inte får 
fällas, vilken kompletteras med en administrativa bestäm-
melse om marklov (a4). Djuphålan har även en breddnings-
funktion vid extrem nederbörd och marken ska därför även 
kunna användas för fördröjning och rening av dagvatten och 
får inte hårdgöras vilket styrs med bestämmelsen b4.

Skydd mot störningar anges med bokstaven m följt av en 
siffra. Bestämmelserna m1 och m2 berör krav på utrymning 
och högt placerade luftintag på flerbostadshusen och har 
koppling till framtagen riskutredningen. Bestämmelsen 
m3 ställer krav på att marken saneras innan startbesked för 
grundläggning av bostad ges och ska följa Naturvårdsverkets 
riktvärden. Bestämmelsen är kopplad till den administrativa 
bestämmelsen a3. 

Administrativa bestämmelser
På plankartan finns även ett par administrativa bestäm-
melser. Då komplementbyggnaderna är en förutsättning för 
att möjliggöra bostäder i planområdets östra del regleras med 
bestämmelsen a2 ett villkor om att bygglov för bostäder inte 
får ges förrän komplementbyggnader har uppförts utmed 
riksväg 42 som skydd mot buller och risk. 

Typsektioner som redovisar olika utformning av bostadshusen utifrån den byggrätt som plankartan medger. Till vänster exempel på flerbostadshus. Till höger exempel på 
parhus/radhus/kedjehus. Även annan utformning ryms inom bestämmelserna. 
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Då det finns risk för ökat spårspring över järnvägen har även 
en administrativ bestämmelse införts som anger att bygglov 
inte får inte ges för bostäder förrän stängsel utmed järnvägen 
enligt Trafikverkets standard har kommit till stånd. 

För att säkerställa att dagvattnet i området fördröjs och renas 
innan det når slutrecipient anger plankartan ett villkor för 
startbesked som anger att startbesked inte får ges för bostä-
der förrän ett biodike för omhändertagande av dagvatten 
inom område markerat med b3 har kommit till stånd. Dagvat-
tenlösningen kan uppföras som en gemensamhetsanläggning 
med stöd i bestämmelsen g1 - markreservat för gemensam-
hetsanläggning för dagvattenhantering. 

Vidare får inte starbesked ges för grundläggning av bostad 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder, a3.

Övriga administrativa bestämmelser pekar ut markreservat 
för underjordiska ledningar (u1), gemensamhetsanläggning 
för gata (g2), respektive en bestämmelse för upphävande av 
strandskydd (a1) och att marklov krävs för fällning av träd 
med en diameter större än 20 centimeter i brösthöjd (a4).

Avslutningsvis ligger planområdet inom Öresjös vatten-
skyddsområde som omfattas av skyddsföreskrifter, vilket 
finns som en upplysningstext på plankartan. Detta innebär 
att krav ställs på att allt dagvatten ska fördröjas och renas 
innan det når recipient.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 
2025. Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska 
målområden. Detaljplanen bidrar till några av de strategiska 
målområden som finns bland annat vad gäller social hållbar-
het genom att erbjuda blandad bebyggelse i olika upplåtelse-
former. Vidare ska marken inom planområdet delvis saneras, 
för att möjliggöra bostäder och på så sätt bidrar planen till att 
minimera förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked 
2016, gällde översiktsplanen ÖP06 för Borås Stad. Mark-
användningskartan i ÖP06 visar att fastigheten Sölebo 1:54 
ligger mellan tätorten Fristad och Natura 2000-området vid 
Viskan, men anger inte någon särskild markanvändning för 
aktuellt planområde. 

Därefter har en ny översiktsplan tagits fram. Översiktsplanen 
för Borås Stad (2018) vägleder hur Borås Stad ska utvecklas 
för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Översikts-

planen anger att ny bebyggelse ska planeras i lägen som 
förstärker kollektivtrafik och komplettera befintlig bebyg-
gelsestruktur. 

Enligt ÖP18 är Fristad inklusive Sparsör en serviceort av 
lokal betydelse. Översiktsplanen är positiv till bostadsbygg-
nation och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser 
som gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera 
det befintliga utbudet för att möjliggöra kvarboende och fler 
åldersgrupper.

Planområdet är i ÖP18:s markanvändningskarta både utpekat 
som ett befintligt grönområde och grönt stråk (utifrån 
kommunens Grönområdesplan) samt område lämpligt för 
förtätning i kollektivtrafiknära läge. 

I samband med detaljplanen har mer djupgående studier visat 
att det inte finns några höga naturvärden inom planområdet 
samt att området inte utgör ett viktigt spridningsstråk för 
växter och djur då riksvägen och järnvägen utgör stora 
barriärer (Naturcentrum AB, 2016-05-23, rev. med komplet-
terande yttrande avseende spridningskorridorer, 2016-06-22). 
Det viktigaste spridningsstråket bedöms ligga längre söderut 
längs med Viskan. 

Den sammanlagda bedömning är att detaljplanen inte 
strider mot översiktsplanen. Då planförslaget strider mot 
kommunens Grönområdesplan föreslås dock detaljplanen 
handläggas med utökat förfarande. 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genomförandet 
av planförslaget eller medföra någon skillnad mot dagsläget. 
Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad klimatpåverkan 
och Frisk luft genom att förslaget genererar mer trafik. Detta 
bedöms kompenseras av att det ligger nära service med goda 
förbindelser till kollektivtrafik och gång- och cykelväg till 
Fristad och Sparsör.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
eller risk.
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
tagits fram (2020-06-04) och följande frågor bedöms som 
viktiga att utreda i detaljplanen:  risk, trafik, naturvärden, 
arkeologi, dagvatten- och skyfall samt buller och vibrationer. 
Samtliga dessa utredningar har tagits fram och inarbetats vid 
framtagandet av denna samrådshandling.

I augusti 2020 genomfördes ett så kallat undersöknings-
samråd med länsstyrelsen, för att tidigt få återkoppling kring 
om planen misstänks innebära betydande miljöpåverkan och 
vilka eventuella utredningar och åtgärder som krävs inom 
detaljplanearbetet. I samråd med länsstyrelsen är slutsatsen att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs. Länsstyrelsen gav i samrådet indikationer på 
att en byggnation av planområdet eventuellt kan innebära 
markavvattning, vilket är förbjudet i Västra Götalands län.  
Markavvattning kräver tillstånd samt dispens från förbudet, 
vilka söks från fastighetsägaren.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägarna till Sölebo 1:54 och Sölebo 1:60, nedan kall-
lade exploatörerna, ansvarar för:
 » Utbyggnad av samt kostnader för framtida drift- och 

underhåll av kvartersmarken för Bostäder (B) inom 
planområdet.   

 » Utbyggnad av gata, vilken utgörs av allmän platsmark, 
inom planområdet, se rubrik 3 Biltrafik, parkering och 
trafikutredning. 

 » Marksanering inom egen fastighet, se rubrik 5 ”Förore-
nad mark”.

 » Utbyggnad av VA-ledningar och dagvattendike, se 
rubrik 4, Teknisk försörjning. 

Trafikverket ansvarar för byggnation av vänstersvängfält i 
norrgående riktning, samt stängning av befintliga in- och 
utfarter i anslutning till planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten och spillvatten, samt avfallshantering.

Exploatörerna och Trafikverket bekostar gemensamt uppfö-
rande av staket längs järnvägen, vilket krävs för att bygglov 
för bostäderna inom området ska erhållas. 

Avtal
 » Inom planområdet innehar Borås Energi och Miljö 

avtalsservitut för vatten- och avlopp (15-IM3-79/2144.1 
och 15-IM3-79/2145.1). Hur avtalen berörs och ska 
hanteras kommer utredas vidare under planarbetet.

 » Plankostnadsavtal är tecknat 2019-08-13.

 » Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatörerna, 
kommunen och Borås Energi och Miljö för att reglera 
eventuell utbyggnad av allmänna anläggningar för 
vatten- och avlopp, samt för finansiering av vänster-
svängfält och dagvattentrumma inom den statliga 
vägen Rv 42.

 » Avtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket 
gällande vänstersvängfält inom Rv 42, samt trumma för 
dagvattenhantering under Rv 42.

 » Servitutsavtal är tecknat mellan Borås Energi och Miljö 
och ägaren av Mölarp 1:18 avseende utsläpp av renat 
och fördröjt dagvatten ner mot Viskan. Detta sker 
utanför planområdet, men är nödvändigt för planens 
genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetsrättsli-
ga konsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar två fastigheter. Sölebo 1:54 och Sölebo 
1:60 som ägs av två privata exploatörer.

Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet finns en gata med enskilt huvudman-
naskap. Inom detta område får marken inte bebyggas eller 
disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen av en gata hin-
dras. En gemensamhetsanläggning kan inrättas för att ge de 
fastigheter som har behov rätt att nyttja gatan. För områdets 
dagvattenhantering kan gemensamhetsanläggning inrättas 
för de fastigheter som har behov av dagvattenhanteringen 
(g1). Gemensamhetsanläggning kan även inrättas för gata 
(g2) som endast ska vara gemensam för ett fåtal fastigheter 
inom kvartersmark. Alternativt kan servitut bildas inom g2 
för åtkomst till Sölebo 1:60 från allmän plats Gata.

En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av Lantmä-
terimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

De fastigheter utanför planområdet som efter stängning av 
in- och utfarter har behov av gata ska inträda i gemensam-
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hetsanläggningen för gata.

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av led-
ningsrätt mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom servitut. 

 » Inom planområdet finns ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledningar 1490K-2020/62.1. Dessa ledningar 
tryggas genom u-område i planen.

Fastighetsbildning

Planen medger att avstyckningar inom planområdets kvarter-
smark sker. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fristad Klockarbol 1:1

 » Då Sölebo 1:54 sträcker sig utanför detaljplanen och 
kommer innehålla område där Trafikverket innehar 
vägrätt för Rv 42, kan fastighetsreglering komma 
att ske för att bilda en eller flera ändamålsenliga av 
bostadsfastigheter av Sölebo 1:54. Genom överenskom-
melse om fastighetsreglering kan området föras till den 
kommunala fastigheten Klockarbol 1:1. 

Sölebo 1:54

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) skapas. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område för allmän plats, gata, samt gemensamhetsan-
läggning för dike.

Sölebo 1:60

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) skapas. 

Sölebo 1:56, Sölebo 1:48, Sölebo 1:95, Sölebo 1:62 och 
Sölebo 1:80

 » Fastigheterna vars in- och utfarter till Rv. 42 kommer 
att stängas ska inträda i den framtida gemensamhetsan-
läggningen för väg inom område för allmän plats, gata.

Ekonomi
Exploatörerna bekostar de åtgärder som krävs för att möjlig-
göra exploateringen inom detaljplanen. Det innebär samt-
liga utredningar, tillstånd, fastighetsbildning, byggnation 
och utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 
Utbyggnad av allmänna anläggningar som ska bekostas av 

exploatören regleras i exploateringsavtal.

 Exploatörerna får genom en utökad byggrätt tillgodogöra 
sig den värdestegring av fastigheterna Sölebo 1:54 och Sölebo 
1:60 som detaljplanen medför. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då nya fastigheter inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut. För det fall plankostnadsavtal inte tecknas med 
ägaren av Sölebo 1:60 kommer i stället planavgift tas ut i 
samband med ansökan om bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturinventering (Naturcentrum AB, 2016-05-23, rev. 
med kompletterande yttrande avseende spridningskor-
ridorer, 2016-06-22).

 » Arkeologisk förundersökning (Västarvet kulturmiljö/
Lödöse museum, 2016-06-10)

 » Åtgärdsvalstudie för väg 42 (Trafikverket, 2017-11-28)

 » Trafikutredning (Sweco, 2020-02-18)

 » Riskanalys (Briab, 2020-04-02, rev. 2020-10-28)

 » Geoteknisk utredning (Geos, 2020-05-14)

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2020-09-21, rev. 
2020-10-22)

 » Vibrationsutredning (Abesiktning, 2020-11-18)

 » Dagvattenutredning (Cowi, 2020-11-23)
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Radar arkitektur och planering AB genom Maria 
Jellbin Mansfield. Handläggare från Borås Stad har varit Sara 
Aneljung.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Maria Jellbin Mansfield  
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Radar  
    Arkitektur & Planering 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anna Olvén   Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör Mark- och exploaterings  
Fastighetskoll Väst AB  ingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går 
att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplå-
telseform på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter 
skriftligt (gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

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

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

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

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

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

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

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



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
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