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Sammanfattning
När Parkstaden exploaterades  lade man stor vikt 
vid konsten att kombinera enhetlighet med variation. 
Enhetligheten i området består bland annat i sättet 
att placera husen, deras skala, material och färgsätt-
ning samt hur närmiljön är ordnad. Kvarteren har med 
denna utgångspunkt blivit som familjer med skönjbara 
släktdrag, men bestående av ett antal olika individer. 
Detta gör området både harmoniskt, intressant och 
rikt på upplevelser. Samtidigt blir miljön ömtålig och 
sårbar, eftersom även små avvikelser och förändringar 
blir tydliga och riskerar att förstöra helhetsintrycket. 
Ett annorlunda fasadmaterial, ett igensatt fönster eller 
en ny, modern entrédörr kan tyckas vara betydelselö-
sa i sammanhanget, men tillsammans utgör detaljerna 
en stor del av Parkstadens charm och kulturhistoriska 
värde.

En långsiktig målsättning för Parkstadens fortsatta 
liv och utveckling är att bibehålla den skala, struktur 
och karaktär som stadsdelen fi ck under 1900-talets 
första decennier. Vid framtida om- och tillbyggna-
der samt i de fall där nya byggnader är aktuella bör 
dessa anpassas till sin omgivning och underordna sig 
helheten. 

Ett antal varsamhetsbestämmelser och skyddsbe-
stämmelser har förts in i planen för att säkerställa 
Parkstadens kulturhistoriska värde. Totalt är sex 
fastigheter inom planområdet utvärderade vid bebyg-
gelseinventeringen 1997 och har utifrån en mängd 
kriterier bedömts ha ett kulturhistoriskt värde som är 
något större än de övriga. Övriga byggnader ses som 
mycket viktiga för upplevelsen av stadsdelen som 
helhet och de tillmäts stora miljöskapande värden.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra fortsatt 
verksamhet vid Parkstadens handelsträdgård, men 
samtidigt ge möjlighet för nya bostäder i framtiden. 

 Orienteringskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Parkstaden, 
EKEN 15-16 M. FL, Borås Stad, 
Västra Götalands län, upprättad den 
31 augusti 2006

1. Inledning

1.1 Planens syfte
Ändringen av detaljplanen syftar till att anpassa 
planbestämmelserna så att bebyggelsens och 
områdets karaktär bibehålls såväl vid om- och 
tillbyggnader som vid nybebyggelse samt att 
möjliggöra fortsatt verksamhet vid Parkstadens 
handelsträdgård. 

1.2 Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestäm-
melser som är juridiskt bindande. 

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskriv-
ning och genomförandebeskrivning. Efter samråd 
tillkommer samrådsredogörelse över inkomna 
synpunkter samt utlåtande efter utställning.

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska un-
derlätta förståelsen av planförslagets innebörd, 
samt redovisa de förutsättningar och syften pla-
nen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten 
är att de ska vara vägledande vid tolkningen av 
planen. För genomförandebeskrivningen gäller 
på motsvarande sätt att den inte har någon egen 
rättsverkan. 

Innehållet i de gamla detaljplanerna reglerar 
enbart byggrätter och utformning. Planförslaget 
kan därav ses som ett tillägg av bestämmelser 
då huvudsyftet är att säkerställa kulturvärdet för 
Västra Parkstaden. Av praktiska skäl presenteras 
de dock som en ny detaljplan. Det huvudsakliga 
innehållet av de gamla planbestämmelserna 
redovisas under rubrik 2.3 Gällande detaljplaner. 
Dessa upphävs och ersätts med nya.

1.3 Plandata
Planområdet är ca 7,5 ha stort och är beläget i 
mellan Ramnaparken och Ramnalid. Huvuddelen 
av fastigheterna inom kvartersmark är privatägda. 
Handelsträdgården har arrendeavtal med Borås 
Stad. 

2. Tidigare ställningstaganden

2.1 Uppdrag
Arrendatorn till handelsträdgården vill att planen 
ändras och har vänt sig till kommunstyrelsen om 
planläggning. Kommunstyrelsen ger Byggnads-
nämnden uppdrag att planlägga området så att 
handelsträdgården kan vara kvar och i samma 
detaljplan se över hur kulturvärdet för västra delen 
av Parkstaden kan säkerställas. BN 2005-10-06 
§231. 

2.2 Översiktliga planer och program
Parkstaden är en kulturhistoriskt intressant miljö 
som är beskriven i Kulturmiljöprogrammet samt 
i Borås Stads översiktplan ÖP 06. Långsiktigt 
skydd av kulturmiljöer ingår även i Borås Stads 
miljömål. Sex av husen inom området redovisas i 
kulturmiljöprogrammet som särskilt kulturhistoriskt 
intressanta. 

En skrift om Parkstaden togs fram 1993 där 
Parkstadens bebyggelsehistoria beskrivs samt råd 
till byggnadsvård. Skriften om Parkstaden utgör 
bilaga till planhandlingarna. 

2.3 Gällande detaljplaner
Inom Västra delen av Parkstaden fi nns fl era gäl-
lande detaljplaner. Genomförandetiden för samtliga 
detaljplaner har gått ut. 

För kvarteren Linden och Björken gäller detalj-
plan nr 51 fastställd 1951. Planens huvudsakliga 
innehåll: Tillåtet att uppföra en huvudbyggnad och 

Linden

Björken

Cypressen
Eken

Furan
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ett uthus, till en sammanlagd största areal av ¼ av 
tomtens yta. Huvudbyggnad placeras minst 6 m 
från tomtgräns och får innehålla högst 2 våningar 
förutom vind med en högsta höjd av 10 m från 
mark till takfot.

För kvarteret Cypressen detaljplan nr 26 fastställd 
1911. Planen redovisar enbart kvartersmark som 
får bebyggas. 

För kvarteren Eken och Furan gäller detaljplan 79, 
fastställd 1931. Planens huvudsakliga innehåll: 
Tillåtet att uppföra en huvudbyggnad avsedd för 
bostadsändamål och ett uthus med en samman-
lagd byggnadsarea på högst 180 m2 varav uthus 
max 30 m2. Huvudbyggnad placeras minst 6 m 
från tomtgräns mot granne och får innehålla högst 
2 våningar förutom källare och vind med en högsta 
höjd av 7,5 m mellan mark och takfot. Ytterväggar 
ska vara reveterade.

För parkområdet gäller detaljplan nr 321, fastställd 
1966 och för Ramnasjön gäller detaljplan 79, fast-
ställda 1931. För en liten del av Katrinebergsgatan 
gäller detaljplan nr 20 fastställd1902. 

3. Avvägningar mellan motstående 
allmänna intressen

3.1 Avvägning enligt Miljöbalken och PBL
Planutformning bedöms vara förenlig med hushåll-
ningsbestämmelserna enligt kap 3, 4 samt miljö-
kvalitetsnormerna enligt kap 5 Miljöbalken. 

3.2 Avvägning mellan miljömålen och an-
dra motstående allmänna intressen 
Riktvärdet för buller (maxvärde vid fasad) för de 
8 fastigheter som ligger närmast järnvägen invid 
järnvägen kan inte helt uppnås. Avståndet mellan 
järnvägen och byggrätter har dock utökats. Åtgär-
der för buller har tidigare genomförts genom byte 
av fönster på de fastigheter som ligger närmast 
järnvägen. Boverkets rapport ”Tillämpning av rikt-
värden för trafi kbuller vid planering för byggande 
av bostäder” redovisar att avvägning mellan andra 
miljömål inte är gjorda utan måste avgöras från fall 
till fall. 

Kulturmiljö är en del i miljömålet ”God bebyggd 
miljö” som i det här fallet bedöms väga tyngre. 
Översiktsplanen och Kulturmiljöprogrammet har 
angett att området är kulturhistoriskt intressant och 
byggnadsnämnden har i samband med uppdra-
get gett riktlinjer om att kulturvärdet är viktigt att 
skydda. 

4. Planeringsförutsättningar och 
förändringar

4.1 Bebyggelseområden

4.1.1 Arbetsplatser
Detaljplanen ändras så att det fi nns möjlighet att 
bedriva handelsträdgård på fastigheterna Eken 
15-16. Dock fi nns möjlighet för exploatering av 
bostäder om handelsträdgården läggs ner. 

Möjlighet för kontorsverksamhet möjliggörs på 
fastigheten Eken 1, som även det är en anpass-
ning efter befi ntliga förhållanden.  

4.1.2 Bostäder
Parkstaden är ett gammalt befi ntligt bostadsom-
råde med högt kulturvärde. Detaljplanen avser 
fortsatt bostadsändamål. 

4.1.3 Byggnadskultur och gestaltning
I tillhörande bilaga fi nns en mer utförlig beskriv-
ning av Parkstaden, byggnadsvård, alternativ vid 
förändringar mm. Nedan följer en kortare sam-
manfattning.

En långsiktig målsättning för Parkstadens fort-
satta liv och utveckling bör vara att bibehålla den 
skala, struktur, och karaktär som stadsdelen ur-
sprungligen fi ck när den växte fram under 1900-
talets första decennier. Vid framtida om- och 
tillbyggnader samt i de fall där nya byggnader är 
aktuella bör de anpassas till sin omgivning och 
underordna sig helheten. 

Västra Parkstaden är visuellt uppdelad i två 
områden där bebyggelsens karaktär skiljer 
sig åt, men där grundtanken för området  är 
densamma. Husen utmed Ramnavägen och 
Lindsgatan är något senare tillkomna och består 
huvudsakligen av mindre fl erbostadshus, medan 

Parkstadens handelsträdgård
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stadsdelen i övrigt mestadels består av enbostads-
hus. Generellt är området planerat så att husen är 
placerade relativt nära gatan på den ena sidan och 
lite lägre från gatan på motsatt sida. Avgörande 
för hur området upplevs i framtiden blir därför att 
eventuella tillbyggnader sker in mot kvartersmitten, 
på baksidan av husen, för att inte den karaktäris-
tiska gatumiljön påtagligt ska förändras.

Byggnadsplaceringen och den enhetliga ska-
lan (storleken) på husen medför att Parkstaden 
upplevs harmoniskt även om byggnadstyper och 
detaljer på husen skiljer sig åt inom respektive 
kvarter. Uttrycket ”Detaljerna gör helheten” gäller 
naturligtvis också Parkstaden. Ett nytt, för området 
främmande, fasadmaterial, ett igensatt fönster eller 
en ny, modern entrédörr kan kanske tyckas vara 
betydelselösa i ett stort sammanhang, men tillsam-
mans utgör detaljerna en stor del av Parkstadens 
charm och bidrar till att öka dess kulturhistoriska 
värde. 

För helheten och harmonin blir det därför viktigt att 
fasaderna i området utformas likt ursprungliga eller 
på ett sätt som ansluter till byggnadens arkitektur-
stil när förändringar sker. Färgsättning och detalj-
utformning av fasader ska därför ske i samråd med 
Stadsbyggnadskontoret som anser sig ha en bra 
överblick över området och kan ge råd. Takmateria-
let på bostadshusen i Parkstaden har, med något 
undantag, traditionellt varit rött lertegel, ett material 
som är beprövat och som tillhörde stilidealet vid 
tiden när de fl esta husen uppfördes. Rött lertegel 
ska även i framtiden vara huvudalternativ när taken 
skall bytas, men även betongpannor med rätt ”te-
gelröd” kulör accepteras i planförslaget. 

Stora trädgårdar med uppväxta träd och mycket 
grönska mellan husen är också mycket karaktäris-
tiskt för Parkstaden. Att ta bort ett stort träd kan i 
många fall påverka stadsbilden i området lika dra-
matiskt som att riva en byggnad. Marklov har därför 
förts in för trädfällning. En viktig detalj för upple-
velsen när man rör sig i Parkstaden är de staket 
och grindar samt naturstensmurar mot gatan som 
bidrar till att ge Parkstaden sin tidstypiska karaktär. 
Utformningen av dessa detaljer ska ske i samråd 
med Stadsbyggnadskontoret.  

Även uthus och garage utgör viktiga inslag i 
området. De ligger traditionellt placerade långt 
in på tomten vilket innebär att de inte dominerar 
området. Detta bör vara utgångspunkten även när 
nya komplementbyggnader skall uppföras. Några 
tomter i kvarteret Björken är väldigt kuperade där 
möjlighet att bygga garage/carport intill gatan kan 

Karaktärskapande naturstensmur och häckar

Stora gröna trädgårdar

Välanpassad tillbyggnad
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vara ett alternativ. Naturstensmuren utmed Katrine-
bergsgatan är då viktig att bevara samt fundera över 
materialval och färgsättning i övrigt så att byggna-
den inte blir dominerade i gaturummet. (Ett bra ex-
empel på en sådan lösning är fastigheten Björken 7.) 
Direktutfart från garageport ut på Katrinebergsgatan 
är inte lämpligt ur trafi ksäkerhetssynpunkt.

Byggrätterna har anpassats utifrån karaktären av 
gaturummet samt hur byggnadsvolymerna är inom 
kvarteret. I kvarteren utmed järnvägen har byggrät-
terna justerats för att avståndet till järnvägen är så 
stort som möjligt med hänsyn till eventuella stör-
ningar.

Ett antal varsamhetsbestämmelser har förts in i pla-
nen för att säkerställa Parkstadens kulturhistoriska 
värde. Totalt är sex fastigheter inom planområdet är 
utvärderade vid bebyggelseinventeringen 1997 och 
har utifrån en mängd kriterier bedömts ha ett kultur-
historiskt  värde som är något större än de övriga. 
Några av dessa har fått skyddsbestämmelser och 
omfattas av ett rivningsförbud. Övriga byggnader 
ses som mycket viktiga för upplevelsen av stadsde-
len som helhet och de tillmäts stor miljöskapande 
värden.

Skillnaden mellan skyddsbestämmelser och var-
samhetsbestämmelser är att i skyddsbestämmelser 
är det specifi ka objektet som är det viktiga medan i 
varsamhetsbestämmelser är att objektet kan bytas 
ut men ska efterlikna det ursprungliga. 

4.2 Natur och kultur

4.2.1 Geoteknik
Enligt den geologiska översiktskartan förekommer 
tre olika typer. I söder isälvssediment, övriga delen 
urberg samt morän.

4.2.2 Radon
Enligt översiktlig inventering utgör huvuddelen av 
marken normalriskområde vad avser radon. De delar 
närmast Ramnasjön utgör dock högriskområde vad 
avser radon. För mark som klassas som normalrisk-
område för radon gäller generellt att man inte kan 
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför 
föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att 
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet 
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med 
jorden utformas så att luft från marken förhindras 
att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksam-
het måste därvid ägnas åt håltagningar i golvet för 
genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse 
införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten 
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen 
av nybyggnationen. 

4.2.3 Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar fi nns inte inom planom-
rådet.

4.2.4 Lek och rekreation
Området angränsar till Ramnaparken, Ramnasjön 
och Ramnavallens idrottsplats.

4.3 Gator och trafi k
Befi ntliga gator i Västra Parkstaden är lokalgator. 
Planutformningen avser inte öka trafi ken inom om-
rådet. 

Boendeparkering ska ske inom fastigheten.

4.4 Teknisk försörjning
Området är anslutet till kommunalt VA. Vid ändring 
och komplettering av dagvattensystem bör lokalt 
omhändertagande eftersträvas.

4.5 Vattenområden
Ramnasjön som delvis ingår i planområdet har högt 
naturvärde (Klass II). Detaljplaneändringen avser 
inte påverka naturvärdet. Markanvändningen för 
Ramnasjön och dess strandkant avses inte föränd-
ras. 

Traditionellt placerade garage och uthus långt in på 
tomten
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5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning
En separat MKB (miljökonsekvensbeskrivning) ska 
upprättas enligt PBL 5:18 och MB 6:11-18 om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret 
gör bedömningen att planens genomförande inte 
kommer att innebära någon betydande påverkan 
avseende miljö, hälsa och hushållning av mark och 
vatten och andra resurser. Planens omfattning är 
begränsad och avser att säkerställa kulturvärdet för 
västra delen av Parkstaden samt möjliggöra fortsatt 
drift av den gamla handelsträdgården. En separat 
MKB kommer därför inte att upprättas. Att ingen 
betydande påverkan förorsakas redovisas nedan:

5.2 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

5.2.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftförore-
ningar fi nns för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar. Mätningar tyder inte på överskridanden av 
miljökvalitetsnormer. 

Den verksamhet som medges i detaljplanen kommer 
inte att medföra överskridanden av normer.

5.2.2 Trafi kmiljö
 Planen innebär acceptabel påverkan på trafi kmiljön.

5.2.3 Buller
I gällande detaljplaner fi nns inga krav på åtgärder för 
buller. Fönsterbyten har skett i fastigheterna utmed 
järnvägen. Byggrätterna har i detaljplaneförslaget 
förskjutits längre från järnvägen. 

Utmed Rv 40 har bullerskärmar satts upp i samband 
med ombyggnaden av Tullamotet.

5.2.4 Farligt-gods-transport
Bedömningen är att planutformningen inte påver-
kas av riskerna förknippade med transport av farligt 
gods jämfört med nuvarande planutformning. Bygg-
rätterna har justerats för att utöka avståndet mellan 
järnvägen och byggrätterna.

Bostadshusen ligger över 100 meter från Rv40 och 
dess avfarter.

6. Administrativa frågor

6.1 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som 
planen vinner laga kraft. 

6.2 Ökad lovplikt
Bygglov krävs för förändringar som preciseras i 
skydds- och varsamhetsbestämmelser.  Dessa 
detaljer bedöms vara viktiga för att säkerställa Park-
stadens karaktär. Bygglovavgift debiteras inte för 
åtgärder som berör den utökade lovplikten.

Marklov krävs för fällning av träd.

6.3 Tomtindelning
Vid omvandling till bostadsändamål på fastigheterna 
Eken 15-16 bör tomtindelning ske i huvudsak enligt 
illustrationskarta. 

6.4 Handläggning
Planen avses antas av Byggnadsnämnden.

6.5 Planavgift
Planavgift tas ut vid ny- eller tillbyggnad. Bygglov-
avgift debiteras inte för prövning av lovärenden som 
omfattas av den utökade lovplikten.  

6.6 Bilagor
Parkstaden, bebyggelsehistoria Byggnadsvård nov 
1993. 

6.7 Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en 
arbetsgrupp med representanter från Stadsbygg-
nadskontoret, Kommunledningskansliet, Gatukon-
toret, Miljöskyddskontoret, Lantmäterimyndigheten 
och Norrbys kommundelskontor. 

Planavdelningen

Tord Lundborg  Karin Johansson

Planchef  Planarkitekt
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Bilagor som till-
förts handling-
arna i samband 
med Regeringens 
beslut i ärendet 
2009-09-24
Tillämpning av BBR:s krav i detaljplan 
för kv Eken 15-16 m.fl 

Förutsättningar
Planområdet omfattar 46 fastigheter, varav 45 är be-
byggda. Genom ändrade byggrätter och ny fastig-
hetsbildning kan tre nya bostäder tillkomma, i något 
fall efter rivning av befi ntlig byggnad.

Buller från järnvägen berör fastigheternas byggna-
der enligt bilaga.

Innemiljö
Typisk isolering mot järnvägsbuller för befi ntliga bo-
stadshus med tvåglasfönster är 25-30 dB, nya hus 
med isolerrutor 30-35 dB. Innemiljökraven dagtid 
uppfylls därför utan särskilda åtgärder både vad 
gäller befi ntliga bostäder och nya, där reduktionen 
dessutom vid behov lätt kan styras till högre värden.

Nattetid är antalet förbifarter färre än sex. Nattbullret 
är därför inte dimensionerande. Vid en framtida tra-
fi kökning till fl era än fem förbifarter blir maximalnivån 
dimensionerande vid ny- och tillbyggnad och vissa 
andra ändringar. Högisolerande konstruktioner med 
summareduktion ca 40 dB kan då bli aktuella på två 
fastigheter; övriga klaras med normala konstruktio-
ner och fönster.

Utemiljö
Fyra befi ntliga byggnader berörs av ekvivalent bul-
lernivå över 55 dBA. För befi ntlig bebyggelse är 
det värdet acceptabelt. Vid ny- till- eller ombyggnad 
kan placering av byggnad och dess fönster samt 
uteplatser styras så att standardens krav uppnås.

Maximalnivån får enligt standardkraven (SS 25267) 
överskridas högst tre gånger per timme under dag 
och kväll. Närmare förklaring av hur mycket maximal-
nivån får överskridas saknas i standarden och bila-
gorna. Eftersom antalet förbifarter dag- och kvällstid 
enligt SP:s undersökning är färre än tre per timme 
bedömer nämnden att kravet uppnås.

Förhöjd lovplikt
Vid ny- och tillbyggnad har byggnadsnämnden insyn 
i vad som sker eftersom dessa är bygglov- och byg-
ganmälningspliktiga. Nämnden kan då ställa krav 
på både fasaddämpning och placering/utformning 
av uteplatser mm och därigenom se till att kraven 
uppnås. Detsamma gäller vid lov- eller anmälnings-
pliktiga ändringar.

Vid åtgärder som normalt inte är bygglovpliktiga gäl-
ler formellt sett samma regler för den byggande som 
vid bygglovpliktiga, men byggnadsnämnden saknar 
ofta insyn och möjlighet att påverka. För ifrågavaran-
de plan gäller förhöjd bygglovplikt och samrådsplikt 
vid t ex fönsterbyte. Därigenom bör underhållsarbe-
ten som i normala fall är icke bygglovs- eller byg-
ganmälningspliktiga kunna fångas upp och bygg-
herrarna göras medvetna om de krav som gäller för 
respektive byggnad.

Bullerberörda bostadsbyggnader (frifältsvärden, 
huslägen jämförda med Banverkets utredning BRVT 
2003:3).
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Ekvivalentnivåer
Ekvivalentnivå vid fasad > 55 dB > 50 dB > 45 dB
Antal berörda byggnader 4 15 30

Maximalnivåer
Maximalnivå vid fasad > 85 dB > 80 dB > 75 dB >70dB
Antal berörda byggnader 2 24 33 36

Enligt SP:s rapport 2008-08-27 ang Sjömarken 
Räveskalla 1:83, P803232 

passerar 60 förbifarter varav 10 godståg på Kust- till 
Kustbanan

Tågtyp Medellängd (m) Maxlängd (m) Antal tåg per 
dygn

S-X10 100 150 25
S-X50 100 150 25
Godståg (S-Goods) 400 650 10

Kravnivåer
Kraven i BBR är uppfyllda om de byggnadsrelate-
rade kraven i ljudklass C enligt SS 25267 uppnås, 
d v s 

Utrymme Ekvivalentnivå Maximalnivå, 
frifältsvärde

Inomhus (sov-och vardagsrum 30 45 (natt, från 6:e 
störningen) 

Utanför fönster till sov- och vardagsrum 55 -
1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per 
natt (22.00 - 06.00)

För uteplats fi nns i SS 25267 endast en rekommen-
dation, i praktiken sammanfallande med riksdagsbe-
slutet 1997:

Utrymme Ekvivalentnivå Maximalnivå, 
frifältsvärde

På uteplats 55 70
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Utdrag ur Buller och vibrationsutredning BRVT 2003:3 , ekvivalenta ljudnivåer, tågtrafi k
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Utdrag ur Buller och vibrationsutredning BRVT 2003:3 , maximala ljudnivåer, tågtrafi k
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Parkgatan år 1930                                                                 Foto: Mörk/Stadsarkivet

Parkgatan  år 1930                                                                 Foto: Mörk/Stadsarkivet
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Genomförande-
beskrivning
Detaljplan för del av Parkstaden, 
EKEN 15-16 M. FL, Borås Stad, 
Västra Götalands län, upprättad 
2006-08-31

Organisatoriska frågor
Planens syfte är att anpassa planbestämmelserna 
så att bebyggelsen och områdets karaktär ska 
bibehållas samt att möjliggöra fortsatt verksamhet 
för handelsträdgård.

Planen ska ut på samråd 6 oktober – 3 november 
2006 och beräknas antas av byggnadsnämnden 
under första delen av 2007.

Planens genomförandetid är 5 år från det datum 
som planen vinner laga kraft.

Borås Stad är huvudman för allmän platsmarken i 
planförslaget

Fastighetsrättsliga frågor
Befi ntliga fastigheters gränser har anpassats i 
planen. Dock måste fastighetsreglering ske om 
ändringen av fastigheterna Eken 15-16 ändras till 
bostadsändamål.

Tekniska frågor
Planen bedöms inte medföra behov av investe-
ringar för områdets tekniska försörjning. 

Ekonomiska frågor
Borås Stad äger en obebyggd tomt inom områ-
det som kan säljas. Marken för handelsträdgår-
den ägs av kommunen, vilken har upplåtits med 
arrende.

Gällande detaljplan för kv. Eken medger fyra 
tomter för enbostadsbus inom området som nytt-
jas för handelsträdgård. I den nya detaljplanen 
medges, inom området för handelsträdgården, 
en byggrätt för två nya bostadshus. Befi ntligt 
bostadsbyggnad inom området beläggs med 
rivningsförbud.

Planen innehåller bestämmelse om rivningsförbud 
för några fastigheter för att säkerställa Parksta-
dens kulturhistoriska värde. Denna bestämmelse 

kan vara ersättningsgrundade och medföra krav på 
kommunen enligt plan- och bygglagen (BPL) 14 kap 
8 § om skadan är betydande. Ersättningsanspråk 
skall ställas inom två år från det att planen vunnit 
laga kraft. 

De fastigheter som får rivningsförbud bedöms vara i 
sådant skick så att rivning inte behöver ske. Er-
sättning på grund av rivningsförbudet bedöms inte 
komma i fråga.

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Mark o exploateringsenheten

Gunvald Gustavsson
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Samråds-
redogörelse
Upprättad den 8 januari 2007 med 
avseende på detaljplan för del av Park-
staden, EKEN 15-16 M. FL., Borås 
Stad, Västra Götalands län

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20,  avseende planförslag up-
prättat den 31 augusti 2006 , har ägt rum under tiden 
6 oktober - 3 november 2006 och har annonserats i 
Borås Tidning 5 oktober 2006. Berörda markägare 
har underrättats med brev till samrådet. Under sam-
rådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommu-
nens hemsida.

2. Sammanfattning
I samrådsredogörelsen behandlas inkomna syn-
punkter. 3 remissinstanser har framfört synpunkter 
vid samrådet. Tre berörda sakägare har inkommit med 
synpunkter mot förslaget. 

2.1 Ändringar av planförslaget
Antagandeshandlingen innebär följande ändringar 
jämfört med samrådshandlingen:

• Gällande fastighetsplaner inom planområdet 
upphävs

• Egenskapsgräns för byggrätt justeras för fas-
tighetena Björken 5 och 6. 

Plankarta med ovannämnda förändringar bifogas. 

2.2 Övergång till enkelt Planförfarande
Då inga starka invändningar mot planen kvarstår 
alternativt inte kunnat tillmötesgås för att uppnå 
syftet med planen kan planärendet övergå till enkelt 
planförfarande. Vid ärendets handläggning kommer 
enkelt planförfarande att tillämpas enligt 5 kap 28 § 
PBL. Remissinstanser och sakägare har under två 
veckor möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga 
förslaget innan planen antas. 

2.3 Beslutsförslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta

Att       anta detaljplanen med stöd av 2 § i reglement-
et för Byggnadsnämnden (KF 2002-08-15) 

Remisspart Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

S01 Kommunstyrelsen X 2006-11-06

S02 Gatunämnden X 2006-11-01

S03 Miljöskyddsnämnden X 2006-11-07

S04 Kulturnämnden X 2006-10-16

S05 Kommundelsnämnden  
Norrby

X 2006-10-19

S06 Räddningstjänsten X 2006-10-12

S07 Lantmäterimyndigheten X 2006-10-11

S08 Borås Enegi Nät AB X 2006-11-06

S09 Borås Energi och Miljö 
AB 

X 2006-11-17

S10 Lokalförsörjnings-
nämnden

X 2006-10-25

S11 HSO i Borås X 2006-10-19

S12 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län

X 2006-11-01

S13 Polismyndigheten X 2006-11-01

S14 TeliaSonera X 2006-10-30

S15 Försvarsmakten X 2006-11-08

S16 Västtrafi k Sjuhärad AB X 2006-10-02

S17 Vägverket Region Väst X 2006-10-09

S18 Banverket X 2006-11-13

S19 Hyresgästföreningen i 
Södra Älvsborg 

X 2006-11-02

Sakägare Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P20 Eken 12 X 2006-10-17

P21 Cypressen 7 X 2006-11-06

P22 Björken 5 X 2006-12-14

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redo-
visas och kommenteras nedan.

3.1 Remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Vi är positiva till planförslaget och har inga erinrin-
gar. Förslaget stämmer med spelreglerna i Borås 
Stad Öp06. 

S3 Miljöskyddsnämnden
Vid förändringar av dagvattenhanteringen inom 
området ska det framtagna förslaget till riktlinjer så 
långt som möjligt följas.
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S4 Kulturnämnden
Då området inte rymmer några fornlämningar och 
de kulturhistoriska värdena är beskrivna i Kultur-
miljövårdsprogrammet samt skriften om Parkstaden 
på ett föredömligt sätt ser Kulturnämnden mycket 
positivt på detaljplaneförslaget som också säker-
ställer handelsträdgårdens verksamhet. Handel-
strädgårdarnas har varit många och viktiga i Borås 
varav den i Parkstaden är en av de få kvarvarande 
på ursprunglig plats. Åtta utvärderade fastigheter 
har på plankartan fått rivningsförbud q1. Till detta 
kommer skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Byggrätterna har anpassats utifrån karaktären av 
gaturummet samt hur byggnadvolymerna är inom 
kvarteret. Omsorgen om detaljerna har säkerställts 
i varsamhetsbestämmelser liksam att säkerställa 
Parkstadens kulturhistoriska värde.

Kulturnämnden ser med glädje ett föredömligt 
detaljplanearbete som såväl skyddar de kulturhisto-
riska värdena i utvecklingen av detaljplaneområdet 
samt möjliggör bibehållandet av områdets karaktär 
där verksamheter samsas med boende. Kulturnämn-
den tillstyrker rubricerande detaljplan.

S7 Lantmäterimyndigheten
Detaljplaneförslaget redovisar förändring i fastighet-
sindelningen för fastigheterna Eken 15 och 16. För 
dessa fastigheter gäller en fastighetsplan från 1933 
som inte stämmer överens med förslag till tomtindel-
ning. För att fastighetsplanen inte ska utgöra hinder 
vid framtida uppdelning i föreslagna bostadstomter 
eller vid utbyggnad av befi ntligt växthus, måste den 
upphävas eller ändras. Detta kan ske genom att en 
administrativ bestämmelse införs i detaljplanen.

Kommentar
Fastighetsplanerna inom planområdet har tjänat 
ut som roll, då området är bebyggt. Om dessa 
bibehålls försvåras eventuella mindre förändringar i 
fastighetsindelningen. Stadsbyggnadskontoret gör 
bedömningen att alla fastighetsplaner inom planom-
rådet kan upphävas i samband med att detaljplanen 
antas. En administrativ bestämmelse har lagts till för 
att upphäva gällande fastighetsplaner inom området. 

S8 Borås Energi Nät Ab 
Området genomkorsas av för oss känsliga opto- 
och styrledningsledningar samt för elförsörjningen 
mycket känslig 130 kV ledning.

Kommentar
Planen syftar i till att det kulturhistoriska värdet i 
Parkstaden inte ska gå förlorat. Inga ändringar har 
gjorts mellan gatumark och kvartersmark. Inga byg-
grätter har utökats i området. Förändringarna bör 
inte påverka befi ntliga ledningar i området.

S12 Länsstyrelsen  i Västra Götalands län
Synpunkter på sådant som kan aktualisera 
prövning: Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandepunkterna i 12 kap 1§ PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas.

Motiv till bedömningen: Länsstyrelsen befarar inte 
att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer 
att skadas, att mellankommunal samordning blir 
olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 
inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt 
med avseende på hälsa och säkerhet.

Råd om tillämpningen av PBL: Kommunen 
bedömer att förslaget inte innebär betydande påver-
kan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Synpunkter i övrigt: Länsstyrelsen anser att kom-
munen tagit fram en detaljplan med ett väl motiverat 
syfte, som lyfter fram och skyddar de kulturhistoriska 
värdena samtidigt som möjlighet till viss förändring 
tillåts. Planen belyser kulturmiljöns betydelse som 
helhet, men även – för områdets karaktär – vik-
tiga detaljer såsom materialval, murar och grindar 
behandlas utförligt i planen. Områdets historiska 
kontinuiet underlättas av planen.

Beredning: Inför Länsstyrelsens bedömning i ären-
det har berörda statliga sektorsföreträdare beretts 
tillfälle att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan 
gäller som statens samlade myndighetsuppfattning 
vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter.

S16 Västtrafi k 
Västtrafi k är angelägna om att nya detaljplaner 
tillgodoser kollektivtrafi kens behov på ett bra sätt. 
Då vi inte kan se några problem med den föreslagna 
planen under de förutsättningar som råder idag, har 
vi inga synpunkter.

S17 Vägverket 
Vid föreliggande detaljplanering av området bör 
bullernivåerna klarläggas och beskrivas i planförslag-
et. Det bör också fi nnas planbestämmelser som 
reglerar hur bullernivån över gällande rilktvärden 
skall hanteras i området. 
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Kommentar
Bebyggelsen i Parkstaden kom till långt innan utbyg-
gnaden av Rv 40. Bullersituationen bör vara känd 
för Vägverket och planen hindrar inte bullerdäm-
pande åtgärder. Kulturvärdet har i detta fall bedömts 
överordnat miljömål. 

S18 Banverket
Planområdet gränsar mot järnvägen i nordväst. Vid 
nybyggnad och tillbyggnad skall hänsyn tas till de 
av Naturvårdsverket och Banverket gemensamt 
upprättade riktlinjerna beträffande buller och vibra-
tioner, så att riktlinjerna för god miljökvalitet uppnås. 
Banverket anser att ovanstående skall skrivas in i 
planbestämmelsena. 

Kommentar
Byggrätterna utmed järnvägen har justerats för att 
förhindra bebyggelse nära järnvägen. Planen hindrar 
inte bullerdämpande åtgärder ex fönsterbyten.

S19 Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen Borås-Bollebygd har inget att 
andraga mot ovannämnda plan. Det är i vårt syfte en 
stadsdel att värna och vara rädd om. 

3.2 Sakägare

S20 Eken 12
Ägaren till fastigheten Eken 12 anmärker på att rött 
lertegel även i framtiden skall vara huvudalternativet. 
(4.1.3)

“Både om ni åker ut och tilltar, samt i er skrift, fi nner 
ni att det mestadels idag är hus med svarta takpan-
nor. Även husens plåtdetaljer är idag anpassade för 
svarta takpannor.

Om syftet med texten är att, vid nästa omläggning 
av taken, de idag svarta takpannorna skall bytas ut 
mot lertegel, så kräver jag att Borås Stad tar den 
merkostnad som det innebär att anpassa husens 
plåtdetaljer till tegelrött.

Det andra som jag har att anmärka på är prick-
marken som gåt tätt in på husen, utbyggnader 
av mindre slag, och som är anpassade till husets 
gestaltning, böra vara undantagna”.

Kommentar
Vad gäller takmaterialet i området strävar Stads-
byggnadskontoret mot att behålla eller långsiktigt 
återskapa den karaktär som västra Parkstaden 
ursprungligen fi ck på 1910-20-talet. I den strävan 
blir valet av takmaterial en av de viktigaste frågorna. 

När Parkstaden bebyggdes var lertegeltak totalt 
dominerande och svarta betongtak fanns inte 
som alternativ, eftersom produkten saknades på 
marknaden. Svarta betongpannor slog igenom stort 
först under 1960-70-talen och blev något av ett sti-
lideal tillsammans med bl a mexisten i fasader. Idag 
har svarta betongtak fortfarande en stark ställning 
och många husägare vill ha denna lösning både vid 
nyproduktion samt vid renoveringar. Stilmässigt är 
dock svarta tak inte att föredra på hus från de peri-
oder som är aktuella i västra Parkstaden. Stadsbyg-
gnadskontoret anser att de är främmande för både 
för enskilda hus samt för området i stort och att de 
drar ner helhetsintrycket av den annars väl samman-
hållna bebyggelsen. Takkulörerna anses i detta fall 
så viktiga för området att helheten bör gå före den 
enskildes intressen.

På många av husen i området har ägarna under 
perioden runt 1960-1970 ersatt ursprungliga tegel-
pannor med tegelröda betongpannor och dessa har 
med åren tappat sin kulör. Idag upplevs dessa tak 
som väldigt mörka, lite åt det mörkbruna hållet, och 
många tolkar eventuellt detta som om originaltaken 
varit svarta vilket inte varit fallet.  

Ett lertegeltak anses generellt som en bra invester-
ing. Det har en lång varaktighet och om det under-
hålls rätt kan det hålla mycket länge, ibland hela hu-
sets livslängd. Samtidigt anser många att taket bara 
blir vackrare med åren. Ett betongtak håller i cirka 
40 år och har den nackdelen att det kan erodera 
ganska kraftigt och dessutom är det tyngre och har 
ofta svårt att behålla sin urspungliga kulör. 

Planförslaget innebär inte att någon som idag har 
ett svart tak måste byta detta. De svarta tak som 
fi nns får naturligtvis ligga kvar tills de tjänat ut. Om 
planen antas så kommer de bygglov som lämnas 
in i framtiden att kräva en anpassning till planen, 
dvs tegelröda tak, med riktigt lertegel eller med 
tegelröda betongpannor. Denna bestämmelse fi nns 
redan i den plan som sendan drygt 10 år gäller för 
Parkstadens östra delar.

Stadsbyggnadskontoret delar inte uppfattningen 
att plåtar alltid måste bytas i samband med att 
takmaterialet byts. Plåtarnas livslängs är svåra att 
bestämma, men har man valt en dyrare, t ex galvad 
plåt, som senare målats i en svart kulör på plats, så 
kan den relativt enkelt målas om i en engelskt röd 
kulör som passar ihop med ett tegeltak. En fabrik-
slakerad plåt har sannolikt en kortare livslängd och 
kanske ändå behöver bytas tillsammans med övrigt 
takmaterial. Är plåtarna trots allt i bra skick så kan 
även de sannolikt målas om på plats i en kulör som 
bättre stämmer med ett lertegeltak. 
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Den snäva avgränsningen av prickmarken syftar till 
att eventuella tillbyggnader huvudsakligen ska se på 
gårdssidan. Det framgår dock av planhandlingarna 
att mindre förrådsbyggnader och tillbyggnader 
medges inom prickmark vilket innebär att välanpas-
sade burspråk, entrépartier etc är möjligt. Denna typ 
av tillbyggnader regleras dock i bygglovskedet. 

S21 Cypressen 7
Har studerat detaljplanen och tycker det är bra att 
handelsträdgården får vara kvar, som en gammal del 
av Parkstaden.

Har även uppmärksammat att det “bör” vara rött 
lertegel på husen. Själv bor jag på Furugatan 6 och 
har gråsvart tegel, som även de övriga 4 husen på 
gatan har. Vid ett ev. byte framöver, är viljan större till 
svart tegel än rött. 

Är öppen för att diskutera färgalternativ 

Kommentar
Se svar Eken 12

S22 Björken 5
Vi har tagit del av planerna i våra omgivningar och 
konstaterat tänkt detaljplan för om- och tillbyg-
gnader.

Vi har dessutom varit i kontakt med Fredrik Hjelm på 
Stadsbyggnadskontoret, för att undersöka möjlighe-
terna för ombyggnad som bemöter våra önskemål 
och behov av nya funktioner i vårt hus. På inrådan av 
honom skriver vi detta brev.

Såsom vårt hus är placerat idag och med tanke på 
den kuperade terrängen på framsidan, så fi nns det 
naturliga vistelseplatser på vår fastighet. Vi har des-
sutom satsat både kraft och energi på att gör om 
den tidigare odlade marken på baksidan. Denna yta 
är vi mycket måna om att behålla intakt med tanke 
på all tid vi vistas där för aktivitet utomhus. Nu ser 
vi det som viktigt att vi kan förändra husets funktion 
med fl er sovrum då vi blivit fl er. När vi införskaffade 
huset var inga av planerna som nu presenteras 
aktuella eller presenterade för oss och vill nu inte att 
dessa förändringar påverkar vårt fortsatta boende.

Med tanke på ovanstående ser vi det naturligt att ut-
föra tillbyggnad av vårt hus gentemot Katrinebergs-
gatan (framsidan) för att använda oss på ett optimalt 
sätt av hela fastigheten.

Vad vi tänker oss är en utbyggnad som sträcker sig 
fram till vår stenmur som gränsar till nedre etage 

av vår framsida. I diskussionen med vår arkitekt 
beräknar vi att en sådan utbyggnad beräknas till att 
sträcka sig ungefär 4-6m ut från befi ntlig huskrop-
pberoende på olika planlösningsalternativ.

Vi önskar därmed lov till att utföra vår tillbyggnad 
enligt ovanstående önskemål och fortsätta enligt 
våra planer.

Kommentar
När Parkstaden planerades fanns en väldigt tydlig 
tanke med hur varje byggnad placerades i förhål-
lande till topografi n, till varandra och till gatan. 
Husen i kv. Björken och Eken är mycket medvetet 
placerade utmed Katrinebergsgatan och den 
aktuella detaljplanen syftar till att säkerställa detta 
för framtiden. Ett antal utbyggnader har under åren 
gjorts utmed gatan vilket i något fall har inneburit en 
negativ påverkan på området.    

Med utgångspunkt i den utbyggnad som gjordes så 
tidigt som 1942 på fastigheten Björken 7 kan dock 
Stadsbyggnadskontoret tänka sig att fl ytta gränsen 
och därmed möjliggöra väl anpassade utbyggnader 
mot gatan för fastigheterna Björken 5 och Björken 
6. Grundinställningen är dock att utbyggnader 
av denna typ lämpar sig bäst mot de mer privata 
gårdssidorna.   

 

Planavdelningen

Tord Lundborg   Karin Johansson

planchef   planarkitekt
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Remisspart Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

S01 Kommunstyrelsen X

S02 Gatunämnden X

S03 Miljöskyddsnämnden X

S04 Kulturnämnden X

S05 Kommundelsnämnden  
Norrby

X

S06 Räddningstjänsten X

S07 Lantmäterimyndigheten X

S08 Borås Enegi Nät AB X

S09 Borås Energi och Miljö 
AB 

X

S10 Lokalförsörjnings-
nämnden

X

S11 HSO i Borås X

S12 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län

X 2007-01-26

S13 Polismyndigheten X

S14 TeliaSonera X

S15 Försvarsmakten X

S16 Västtrafi k Sjuhärad AB X

S17 Vägverket Region Väst X

S18 Banverket X 2007-01-26

S19 Hyresgästföreningen i 
Södra Älvsborg 

X

Utlåtande
Upprättad den 30 januari 2007 med 
avseende på detaljplan för del av Park-
staden, EKEN 15-16 M. FL., Borås 
Stad, Västra Götalands län

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20,  avseende planförslag up-
prättat den 31 augusti 2006 , har ägt rum under tiden 
6 oktober - 3 november 2006 och har annonserats i 
Borås Tidning 5 oktober 2006. Berörda markägare 
har underrättats med brev till samrådet. Under sam-
rådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommu-
nens hemsida.

Efter samrådet övergick planuppdraget till enkelt 
planförfarande. Underrättelse om antagande har skett 
mellan 15 - 29 januari 2007.

2. Sammanfattning
I utlåtandet behandlas inkomna synpunkter. 1 remis-
sinstanser har framfört synpunkter vid samrådet. Inga 
berörda sakägare har inkommit med synpunkter mot 
förslaget. 

2.1 Ändringar av planförslaget
Antagandeshandlingen innebär följande ändringar:

• Elsäkerhetaavstånd på 9 meter från järnväg 
har säkerställt genom utökad prickmark samt 
justering i bestämmelsen.

Plankarta med ovannämnda förändringar har sänts 
till beröda sakägare 

2.3 Beslutsförslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta

Att       anta detaljplanen med stöd av 2 § i 
reglementet för Byggnadsnämnden (KF 2002-08-15) 

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redo-
visas och kommenteras nedan.

3.1 Remisspart

S12 Länsstyrelsen  i Västra Götalands län
Länsstyralsen har tidigare, 2006-10-27, yttrat sig i 
ärendet och har inget att erinra mot förslaget. 

S18 Banverket
Götalandsbanan: Banverket fi ll framhålla att 
planområdet berörs av ett framtida sträckningsalter-
nativ av Götalandsbanan. I och med att planen till 
största delen befäster befi ntliga förhållanden och att 
markanvändningen inte medger ytterligare bostads-
bebyggelse precis intill järnvägen, har Banverket 
inget att erinra i denna fråga. Banverket vill dock 
framhålla planområdets koppling till en framtida 
Götalandsbana samt att sträckningsalterantiv ännu 
inte är valt. 

Buller: Eftersom planområdet är beläget intill 
Kust-till-Kust banan exponeras det för buller från 
trafi keringen på banan. Banverket synpunker som 
framfördes under samrådet kvarstår. Vid ny- och 
ombyggnation av bostäder förutsätter Banverket att 
hänsyn tas till riktlinjer för buller och vibrationer. 

Begränsningar i markens bebyggande: Enligt 
mätning på bifogad karta fi nns mark som får be-
byggas inom 9 meter från spårmitt. Banverket vill 
framhålla att byggnation inom detta avstånd inte 
skall tillåtas Plankartan skall kompletteras med 
utökad prickamrk, längs järnvägen, ut till 9 meter 
från spårmitt.
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Planbestämmelsen om prickad mark anger att 
“marken får inte bebyggas. Mindre förrådsbyg-
gnader och tillbyggnader kan tillåtas” Banverekt 
ställer sig frågande till val av formulering. Om formul-
eringen ändå behålls måste ett tillägg om elsäkerhet 
göras eller alternativt att elsäkerhetsavståndet nog-
grant beaktas i bygglovskedet för mindre förrådsby-
ggander och tillbyggnader.

Kommentar
Detaljplanen ger inget hinder för att ta hänsyn till 
riktvärden för buller och vibrationer. 

Plankartan har justerats med prickmark för att säk-
erställa elsäkerhetsavståndet till järnvägen. Tillägg 
har gjort i bestämmelsen. “ Elsäkerhetsavstånd från 
järnväg, 9 meter från spårmitt, ska beaktas”.

Planavdelningen

Tord Lundborg   Karin Johansson

planchef   planarkitekt
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