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Samrådsyttrande över detaljplan för Gässlösa: 

Gässlösa 5:15 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända upprättat yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden med föreslagna 

ändringar. 

      

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny skola för cirka 1000 elever 

och en idrottshall på den tomt som tidigare varit del av avloppsreningsverket i 

Gässlösa.  

Synpunkter   

 Innan detaljplanen antas så behöver man säkerställa att marken är 

lämplig för känslig användning som skola innebär och att de 

föroreningar som hittats i planområdet och i dess närhet har utretts och 

åtgärdats. 

 Gränsen mellan natur, allmän plats och skoltomt behöver studeras. 

Området har naturvärden som ska bevaras samtidigt som man behöver 

säkerställa att skoltomten är tillräckligt stor, solig, tillgänglig och att 

branten är säker för lek.  

 Det bör finnas stråk för gående från planområdet upp till Gässlösa 

elljusspår och idrottsplats.  

 Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata inklusive vändplan. 

 En ny busshållplats närmare skolan, bör uppföras på Mårtensgatan. 

 Föreslagna skola är överdimensionerad både ur ett trygghetsperspektiv 

och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet forskningsrapporter 

kan styrka. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter 

byggs. Befolkningsprognoser visar att en placering i trandaredsområdet 

är mer lämplig, särskilt beträffande en 7-9 enhet. 

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 

motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av 
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en förskola, särskola och kommunikationsklass. Dessutom är syftet att 

möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall (20 x 40 meter). Den nya 

bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Gässlösa lokaliserat söder om stadskärnan, 

uppmäter cirka 5,4 hektar och ägs av Borås Stad. Planområdet är en del av det 

gamla reningsverket på Gässlösa som avvecklades i samband med flytten till det 

nya reningsverket på Sobacken. Gässlösa är utpekat i Utbyggnadsstrategin - Mer 

stad längs Viskan som ett av Borås centrumnära utvecklingsområden Idag är 

Gässlösa ett vanligt industriområde, saknar naturliga mötesplatser och upplevs 

som ödslig. En viktig del av processen att förändra Gässlösas identitet har 

redan startat i stadsdelens medverkan i den internationella arkitekttävlingen 

Europan 15.under 2019. 

När avloppsreningsverket på Gässlösa avvecklades genomfördes en omfattande 

markinventering av närområdet av kommunen och Borås Energi Miljö AB. 

Sydväst om planområdet identifierades en skogsdepå där avfall från 

reningsverket tros ha dumpats under 1940- och 50-talet. Det rör sig främst om 

tungmetaller som zink, men också oljekolväten och dioxiner. Fortsatt utredning 

pågår och eventuella skyddsåtgärder vid behov kommer att regleras i 

granskningshandlingarna. 

En markmiljöundersökning, inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk, 

visar att det finns föroreningar inom planområdet från den tidigare 

avloppsverksamheten och dess byggnader på platsen, det finns föroreningar på 

närliggande fastigheter från tidigare verksamheter samt förorenat deponerat 

slam/fyllningsmassor i närheten. Borås Energi och Miljö AB kommer att sanera 

de berörda områdena så att halter under riktvärdet för känslig markanvändning. 

Allt länsvatten ska renas i en reningsanläggning och provtas innan utsläpp sker 

till Viskan. Efter avslutad sanering ska en slutrapport upprättas. Saneringen 

beräknas att färdigställas vid årsskiftet 2020/2021.  

Ingen av de verksamma företagen på Gässlösa bedriver miljöfarliga 

verksamheter. Därmed krävs inga specifika miljötillstånd eller skyddsavstånd till 

dessa. Borås krematorium är lokaliserad cirka 150 meter från planområdet. 

Verksamheten kräver inga skyddsavstånd. På fastigheten Hässlagärdet 5 finns 

en LNG-cistern inom skyddsavstånd, som förser fordonsbiogasstationen 

Åhaga. Villkor för startbesked för skolan är att den flyttas innan skolans 

byggnation påbörjas. 

Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområdesplanen och en 

del av en värdefullt kuperad natur och strövområde. Naturområdet har klass II 

och är mycket värdefullt, och oersättligt på främst lokal nivå. Skolgården kan ta 

den del av naturområdet i anspråk och har goda möjligheter att bli en 

fördelaktig utemiljö för eleverna, som uppmuntrar till lek och rörelse. 

En Skolskog är belägen cirka 100 meter från planområdet i sydöstlig riktning 

och det är cirka 800 meter mellan planområdet och Kronängs IP. Det är viktigt 

att idrottsplatsen är lättillgänglig för eleverna, eftersom den är betydelsefull för 

grundskolans verksamhet.  
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Slakthusgatan bör planläggas som allmän plats, gata med vändplan. som infart 

till parkeringen på tomten samt på- och avstigningsplats för personbilar och 

bussar. 

Närmaste hållplats idag ligger vid krematoriet och man bör studera om en ny 

busshållplats kan uppföras närmare skolan för att få fler att resa hållbart.  

Föreslagna skola är dock överdimensionerad både ur ett trygghetsperspektiv 

och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet forskningsrapporter kan 

styrka. 

I fil.dr. Synthia Reeves undersökning från 2008, som baserade sig på 166 

forskningsrapporter, konstaterade hon följande: mindre skolor fostrar bättre 

samhällsmedborgare, skapar en avsevärt större trygghet för eleverna, innebär 

mindre våld och beteendeproblem och skapar engagerade föräldrar. 

I universitetslektor Carl-Henrik Adolfssons forskningsöversikt från 2014, som 

innefattade ungefär 100 vetenskapliga undersökningar, framkom att i den 

forskning som haft ett specifikt fokus på yngre elever, finner man inte några 

studier som stöder att en stor skola skulle gynna elevers skolprestationer. 

Däremot går det att hitta studier som pekar mot det motsatta, det vill säga att 

elever i de lägre åldrarna skulle gynnas av att gå på en mindre skola. 

Enligt B.J. MacMillans forskningsrapport från 2004 visar även att det är framför 

allt elever med antingen utländsk bakgrund eller lägre socioekonomisk status 

som gynnas av den mindre skolans miljö, jämfört med den stora skolans miljö. 

Med anledning av detta avstyrker Kommunstyrelsen föreslagna detaljplan på ny 

skola i Gässlösa. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter byggs. 

Befolkningsprognoser visar att en placering i trandaredsområdet är mer lämplig, 

särskilt beträffande en 7-9 enhet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, 2020-10-30 

2. Plankarta, 2020-10-30   

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


