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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av cirka 9 
bostäder inom fastigheten Femman 43. Aktuell fastighet är 
sedan tidigare planlagd för handelsändamål. Inom området 
finns en byggnad kallad Rondo där pizzeria och bilservice 
idag finns. Planområdet omfattar cirka 2500 kvadratmeter. 
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1. Inledning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder inom fastigheten Femman 43.

I gällande översiktsplan återfinns planområdet inom katego-
rin övrig stads-/tätortsbebyggelse, vilket innebär komplette-
ring med bostäder och blandad användning utifrån specifika 
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och 
service. Planförslaget möjliggör förtätning och går därmed i 
linje med översiktsplanen. 

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Hulta precis nordöst om 
Högaredsrondellen i korsningen Trandaredsgatan och Höga-
gärdsgatan. Planområdets storlek är drygt 2500 kvadratmeter. 
Marken är privatägd. I detaljplanen blir fastigheten planlagd 
som kvartersmark för bostadsändamål. 

Gällande detaljplan
Aktuellt planområde omfattas av detaljplan (P698) antagen 
1978 som anger Handel i 1 våning. 

Preliminär tidplan
Samråd  1:a kvartalet 2023 
Granskning 3:a kvartalet 2023 
Antagande 4:a kvartalet 2023 
Laga kraft 1:e kvartalet 2024

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

Byggstart är beräknad till 2024.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Stadsdelen Hulta består av villor, radhus och kedjehus i en 
till 1 1/2 våningar uppförda på 1950-1970 talet.  Omkringlig-
gande bebyggelse domineras av småhus. I närområdet finns 
park och naturområden för rekreation. Cirka 800 meter från 
planområdet finns olika typer av service. Närmaste busshåll-
plats ligger söder om området längs med Trandaredsgatan. 
Hållplatsen trafikeras av busslinje 2. 

Befintlig bebyggelse
Aktuell fastighet utgörs av en karaktärsfull byggnad som fått 
sitt smeknamn från sin runda form ”Rondo”. Fastigheten 
ligger vid Högaredsrondellen centralt i Hulta och syns tydligt 
från Trandaredsgatan. Befintlig byggnad har historiskt utgjort 
närservice och innehåller idag en pizzeria och en bilservice. 

Som underlag för detaljplanen har en miljöinventering tagits 
fram för den befintliga byggnaden (Afry, 2022-10-21). I 
miljöinventeringen har det undersökts om det finns miljö- 
och hälsofarliga ämnen och material i byggnaden. Farligt 
avfall i form av bland annat asbest, bromerade flamskyddsme-
del, kork, kemikalier och elavfall förekommer i byggnaden. 
Vid rivning av byggnaden behöver farligt avfall sorteras ut i 
respektive fraktion och omhäntertas separat. 

Detaljplanens genomförande innebär att den befintliga 
handelsbyggnaden rivs och ersätts med nya bostäder. Vid 
rivning av byggnaden kan det komma att krävas en anmälan 
till den lokala byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 9 kap 16§, då rivningen kommer att generera farligt 
avfall. Åtgärderna får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
godkänt åtgärderna och startbesked erhållits.

Aktuellt planområde inom gällande detaljplan från 1978.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2016-03-21 i beslut § 139 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för fastigheten Femman 43.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 i beslut 
§ 107 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Femman 43, Rondo, Borås Stad, upprättad den 30 november 2022. 
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Översiktsbild. Det markerade området visar aktuellt planområde. 

Situationsplan över planområdet, med planerad exploatering inritad (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 

Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Ny bebyggelse
Planområdet planläggs som bostadsändamål. Planen möjlig-
gör för uppförandet av upp till nio bostäder i två våningar. 
Radhusen utgörs av två längor. Till varje bostad hör en terass 
och en lite uteplats i anslutning till entrén. 

Planförslagets komplementbygganden har en rund form, 
detta för att efterlikna formen av den gamla handelsbyggna-
den som står på platsen idag. I anslutning till komplement-
byggnaden skapas en gemensam gårdsyta. 

Den tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
befintlig bebyggelse vad det gäller skala och höjd. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget bidrar till en förändrad upplevelse av platsen 
eftersom att den karektaristiska runda byggnaden som finns 
i området idag kommer rivas. Närområdet domineras av 
bostäder och den runda byggnaden bryter idag av upple-
velsen i området. I och med byggnaden rivs och området 
omvandlas från ett verksamhetsområde till ett område med 
bostäder kommer även tillgängligheten och upplevelsen av 
området förändras till ett mer privat område. 

Den tillkommande bebyggelsen liknar omkringliggande 
bebyggelse vad det gäller gestaltning och volym vilket gör att 
att den kommer smälta in i området. 

Historik och kulturmiljöer 
Området kring den aktuella fastigheten Femman 43 började 
exploateras under sent 1950-tal när tidigare jungfrulig jord-
bruksmark planerades för småhusbebyggelse. Under perioden 
1958-1965 uppfördes ett stort antal småhus i närområdet 
kring den nu aktuella fastigheten. 

Den runda byggnad som finns på platsen idag uppfördes 
1964-65 efter ritningar från Svenska Riksbyggens Arkitekt-
kontor, i samarbete med arkitekt Yngve Steen, Stockholm. 
Byggnaden innehöll en Ica-butik som gick under namnet 
Rondo. Den ursprungliga verksamheten verkar endast ha 
fungerat fram till 1976 då förslag inkommer att bygga om 
delar av butikslokalen till pizzeria. Samtidigt togs en ny 
detaljplan fram som medgav att tre radhus fick byggas på 
delar av den tidigare butiksparkeringen. De nya radhusen 
uppfördes 1979 och fick en stor inverkan på helhetsintrycket 
kring butiksbyggnaden. Senare, troligtvis från tidigt 2000-tal, 
har byggnaden succesivt byggts om för att hysa en bilservice.  

Den tidigare butiksbyggnaden är inte utpekad som kultur-
historiskt värdefull i gällande Kulturmiljöprogram från 
år 2001. Den ingår inte heller som en del i någon utpekad 
bebyggelsemiljö.  

Bostäder 
Inom planområdet finns idag inga bostäder. Aktuell plan 
medger bostäder och upp till nio radhus tillsakpas. 

Arbetsplatser
Planen bidrar inte till att några nya arbetsplatser tillskapas.

Offentlig service 
Inom 1200 meters avstånd från planområdet ligger en för-
skola samt två grundskolor, Ekarängskolan och Trandared-
skolan. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag service i form av pizzeria och 
bilservice. I samband med detaljplanens genomförande kom-
mer verksamheterna då hela området planläggs för bostads-
ändamål.  
Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 1000 meter från om-
rådet. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant,med en liten höjdskillnad mot Tran-
daredsgatan. I bygglovsskedet säkerställs att byggnaderna 
utformas så att de är tillgängliga. 

Bild från 1960-talet som visar omkrinliggande småhusområde. 

Bild från 1960-talet som visar en översikt över området. Planområdet och 
byggnaden Rondo syns längst ner i högra hörnet.
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Ljus- och skuggförhållanden
På nästa sida presenteras en solstudie av den del av plan-
området som skall exploateras. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
sommarsolstånd (25 juni) och vårdagjämning (20 mars). 

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader 
och omgivning. Den största delen av skuggning från ny 
bebyggelse faller inom egen fastighet. Bedömningen är att 
den planerade bebyggelsens bidrar till större skuggning för 
planområdet jämfört med skuggningen inom området idag. 
Ytor utanför planområdet kommer marginellt skuggas i större 
utsträckning än idag.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

3. Gator och trafik

Gatunät
Trandaredsgatan som är belägen söder om plaområdet är en 
betydande länk för hela stadens vägnät. Trandaredsgatan är 
den väg som kopplar samman riksväg 40 och riksväg 41 och 
leder till stadsdelen Hulta där planområdet är beläget.  

Högaredsrondellen ligger precis söder om planområdet. 
Cirkulationsplatsen utgör en korsning av Trandaredsgatan, 
Högagärdsgatan och Storegårdsgatan. Väster om området går 
Högagärdsgatan som leder norrut till Hultamotet. Norr om 
området går Kryddgårdsgatan som är en mindre lokalgata. 

I samband med den nya bebyggelsen som detaljplanen 
möjliggör påverkas inte det befintliga vägnätet i området.

Gång- och cykeltrafik
Längs omkringliggande gator finns trottoarer för gångtrafi-
kanter. Längs Trandaredsgatan finns en bredare gång- och 
cykelväg. 

På kvartersmark avsedd för bostäder ska cykelparkeringar 
anordnas. Enligt Borås Stads parkeringsregler finns också 
riktlinjer gällande cykelparkering. För den här planen gäller 
25 cykelpkaringar/ 1000 kvm BTA, vilket innebär 24,6 
cykelparkeringar för det aktuella planområdet. 

För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parke-
ringstalen är tvådelade. Det innebär att 30 % av cykelpar-
keringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller 
max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller 
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme 

Översikt över gatunätet i området, planområdet markerat med röd streckad linje.

Bilväg

Gång- och cykelväg

Planområdet

Trandaredsgatan

Högagärdsgatan Kryddgårdsgatan

Park
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för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhets-
förråden om avståndskraven uppfylls. Då det här planområ-
det endast är cirka 50x50 meter kommer all cykelparkering 
finnas på bekvämt avstånd från bostaden.  

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Högagärdsgatan som ligger cirka 
80 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras med buss-
linje 2 som har halvtimmers-trafik i rusningstid måndag-fre-
dag. På helgerna trafikeras inte hållplatsen. Busshållplatsen 
Hansinggatan som ligger cirka 500 m från planområdet 
trafikeras av busslinje 8. På cirka 15 min promenadavstånd 
finns även busshållplats Hultasjön som trafikeras av busslinje 
6. Restiden till Borås resecentrum är cirka 25min. 

Biltrafik och bilparkering
Enligt Borås stads parkeringsregler är utgångspunkten att 
exploatören i första hand ska lösa parkeringsbehovet inom 
den egna fastigheten. Parkeringstalen för bil som anges i 
reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som 
ställs går att reducera om exploatören åtar sig att göra åtgär-
der som skapar goda förutsättningar för andra resval än bil.

Parkeringsplatserna enligt planförslaget anordnas som 
samlad markparkering inom fastigheten. 

Bedömningen är att ingen separat trafikutredning behöver 
tas fram för planen eftersom att planen endast medger en 
mindre utbyggnad av bostäder. Den föreslagna exploate-
ringen förväntas därmed inte bidra med någon betydande 
trafikökning i området och förväntas inte påverka det statliga 
vägnätet negativt. Då det idag finns pizzeria och bilverkstad 
inom området förekommer även trafik till och från området 
redan i dagsläget. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 

För att ta sig med bil från planområdet till Borås centrum 
eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt Hulta-
motet respektive Brämhultsmotet. Den största påverkan 
förväntas på Hultamotet, eftersom de flesta resor förväntas 
gå i riktning mot Borås centrum. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom 
att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra 
gång- och cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmed-
elsbutik, arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre.

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 
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Befintligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafikökningen som förslaget innebär och bibehåller därme 
god framkomlighet.  

Övergripande trafikfrågor 
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafik-
systemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärds-
valsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling 
och förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, 
och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig.

Angöring och utfarter
In och utfart från planområdet lokaliseras mot Kryddgårds-
gatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs av planområdet.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Planområdet är sedan tidigare anlutet till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp. Efter planens genomförande 
kommer den nya exploateringen även anslutas till kommuna-
la ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Detaljplanen innebär en förtätning med förändrad markan-
vändning i ett redan exploaterat område. Den föreslagna 
exploateringen får inte bidra till ett högre flöde av dagvatten 
från planområdet till omkringliggande fastigheter jämfört 
med innan exploateringen. 

Dagvattenåtgärden ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter exploateringen ska fördröja dagvatten inom 
planområdet och inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflödet vid ett 10-års regn, jämfört med befintliga förhål-
landen, innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
tio minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flödet skall utjämnas inom planområdets 
kvartersmark innan det avleds till dagvattenledningsnätet.

Till granskning kommer en dagvattenutredning tas fram för 
att främst studera påverkan på grundvattnet. 

I plankartan finns en upplysning om att det ska finnas 
möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Berörd exploatör ska inför exploatering av planområdet 
kontakta Borås Energi och Miljö för information om de 
tekniska förutsättningarna och krav avseende dagvattenhan-
teringen för planområdet.

Värme
Det finns möjlighet att försörja området med fjärrvärme. 

El, tele och fiber 
Området är anslutet till el och teleledningsnätet.

En teleledning inom planområdet kommer behöva flyttas för 
att anpassas till planförslagets placering av byggnaderna. 

Avfall  
Avfallshanteringen kommer ske i, ett för området, gemen-
samt miljörum. Avfallsbilen kommer stanna på Kryddgårds-
gatan.   
 
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
Vid ansökan om bygglov ska en en fungerande och godkänd 
avfallslösning redovisas. 
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5. Mark

Natur och biologisk mångfald
Planområdet har begränsat med grönytor. Den största delen 
av marken består av hårdgjorda ytor. Bedömningen är därmed 
att inga betydande naturvärden finns inom planområdet. 

Rekreation och kulturlandskap
I och med att området idag utgörs av verksamheter där en 
stor del av området är parkering innebär att området inte 
används för rekration idag. 

Precis nordväst om planområdet finns ett grönområde där det 
finns två lekplatser: Högagärdet och Västergärdet. Söder om 
Hulta, ca 1200 meter från planområdet ligger friluftsområdet 
Kransmossen. Kransmossens idrottsplats har tillgång till 
friluftsgård, elljus- och skidspår. Vid idrottsplat sen finns ett 
flertalet motionsslingor och tillgång till bland annat utegym, 
hinderbana, boulebana och grillplatser.  

Inom  planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar 
eller fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Mellan planområdet och Trandaredsgatan finns en trädallé 
som är biotopskyddad. Trädallén kommer inte påverkas av 
planens genomförande eftersom den ligger utanför planom-
rådet. Det är dock viktigt att se till att allén inte påverkas 
negativt under byggtiden. Påverkan på alléer kräver dispens 
från Länsstyrelsen. 

Bedömningen utifrån utredningarna från omkringliggande 
områden är att de marktekniska förhållandena inom området 
är relativt goda, och bedömningen är att byggnader i en-två 
våningar kan grundläggas med platta på mark. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. På normalriskområde rekommenderas 
att nya byggnader ska uppföras radonskyddande, det vill säga 
en grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot 
markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella 
källarytterväggar tätas.

Förorenad mark
Som underlag för detaljplanearbetet har en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning (COWI, 2022-10-24) tagits 
fram för planområdet. Genomförd översiktlig miljöteknisk 
undersökning inom planområdet visar på att det inte 
förekommer halter av organiska ämnen (alifater, aromater, 
BTEX och PAH) i jordlager. Utförd undersökning baseras på 
stickprovstagning vilket innebär att det inte kan uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma i andra delar av planområ-
det eller i djupare jordlager. 

I utredningen har även grundvattnets kvalitet undersökts. 
På fastighetens västra sida installerades ett grundvattenrör 
(CWM02) i samband med undersökningen. I detta rör 
påträffades halter av aromater >C8-C10, toulen, xylener 
samt samtliga tre grupper av PAH. Dessa sex parametrar 
överskrider riktvärden för exponeringsvägar med avseende 
på miljörisker i ytvatten. 

Under ett platsbesök i byggnaden på fastigheten noterades det 
att bottenplattan utgjordes av ett poröst betong/cementlik-
nande material med sämre bärförmåga. Eventuella spill från 
verksamheten kan därmed sjunkit djupt ned i bottenplattan 
via sprickor som uppstått och förorenat marken under 
byggnaden. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
de halter som har påträffats i grundvattnet.

Påträffade föroreningshalter i grundvatten ses inte som ett 
hinder för kommande exploatering av fastigheten. Detta 
eftersom halterna, trots att de är över jämförda riktvärden, 
är relativt låga. Djup till grundvattnet är strax över 2 meter 
under markytan vilket innebär att mycket av nu påträffade 
halter kommer avdunsta i ångtransporten upp mot markytan. 
Dagens byggmetoder är dessutom relativt täta. 

En fördjupad markundersökning, en riskbedömning och en 
dagvattenutredning kommer tas fram till granskningsskedet 
för att få en utförligare bild av föroreningssituationen inom 
området. 

Foto på allén. 
 
Grönområdesplan 
Planområdet är inte utpekat i grönområdesplanen. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s kartvisningstjänster utgörs planområdets 
marklager i de yttre skiktet av sandig morän och berggrun-
den består av granitisk gnejs. Jorddjupet är 3-5 meter inom 
området.
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Halterna i grundvattnet kommer även behöva övervakas 
i samband med de markarbeten som skall genomföras i 
samband med exploateringen. 

I plankartan regleras med följande bestämmelse: ”Start-
besked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning”.

Enligt paragraf 28 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd behöver en anmälan upprättas 
med anledning av nu påträffade föroreningar i grundvattnet.  

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och gräsmattor. I och med genomförande av planförsla-
get väntas andelen hårdgjorda ytor bli relativt likvärdig med 
vad det är idag, även om större del av området kommer vara 
bebyggd.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så 
att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten, både dagvatten och skyfall, 
ges möjlighet att avrinna från byggnaderna. För att tillse att 
utgående vattenflöde från området, som föreslås anslutas till 
kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört med 
befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med hjälp 
av fördröjningsmagasin.

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.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB). Planområdet bedöms 
inte försvåra möjligehten att nå beslutad miljökvalitetsnorm 
då områdets och storlek har försumbar betydelse. Det 
aktuella planområdet är dessutom redan ianspråkstaget och 
till stor del hårdgjort.

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 dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen kommer påverkas positivt i och 
med planförslaget då genomförandet av planen innebär att 
föroreningshalerna i grundvattnet ska utredas vidare samt 
åtgärdas.

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder längs med 
Trandaredsgatan på mark som idag är ianspråkstagen för 
verksamheter. Att området bebyggs med bostäder kommer 
sannolikt innebära att området upplevs som mindre ovårdat 
med mindre sly. Planförslaget innebär att fler människor bor i 
området ökar antalet människor som visats inom området på 
kvällar vilket kan bidra till att öka trygghetskänslan i närom-
rådet. Samtidigt bidrar planförslaget till att en mötesplats, 
som pizzerian utgör idag, försvinner från området.  

8. Störningar på platsen

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det 
är även långt till andra farliga verksamheter som behöver 
skyddsavstånd. Ytterligare utredningar bedöms inte nödvän-
diga.

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och 
därför har en bullerutredning (Sjökvist teknik, 2022-10-19) 
tagits fram. Med hjälp av utredningen visas förslag på hur 
området kan bebyggas så att risken för att människor blir 
störda av buller minimeras. 

Sydväst om planområdet går Trandaredsgatan som bedöms 
trafikeras av ungefär 7 200 fordon per dygn år 2040. Höga-
gärdsgatan, sydväst om planområdet, bedöms trafikeras med 
ungefär 3 000 fordon per dygn. De prognostiserade trafik-
mängderna ligger till grund för beräkningar av bullernivån 
från trafik. 
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Resultatet från bullerutredningen visar att det aktuella 
byggnadsförslaget underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
för samtliga bostadsfasader vilket innebär att riktvärdes för 
ekvivalent ljudnivå uppfylls. 

Enligt kravet i Svensk författningssamling, SFS 2015:216 
ska varje bostad ha tillgång till en uteplats där ljudnivå från 
trafik får vara högst 50dBA. Max ljudnivå från trafik får vid 
samma uteplats vara högst 70dBA och överskridas högst 5 
gånger per timme. Resultatet från bullerutredningen visar att 
flera bostäder saknar möjlighet att enkelt ha en sådan uteplats 
vid egen fasad. För att leva upp till förordningens riktlinjer 
behöver därför en gemensam uteplats som alla bostäder har 
tillgång till och där kravet uppfylls byggas inom planområdet. 

I plankartan regleras det med bestämmelsen m1: ”Varje 
bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där föreskrivna 
riktvärden för buller för uteplats klasas.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Luftkvalitet 
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU.

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftför-
oreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna kommer inte 
heller överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts 
i detaljplanen.

9. Planbestämmelser

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att bostäder får 
byggas inom planområdet, även bostadskomplement ingår i 
användningen. 

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark 
Inom planområdet finns det en bestämmelse om att delar 
av marken inte får bebyggas. Mark som inte får förses med 
byggnad är markerat med prickar i plankartan. 

h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter. Högsta 
nockhöjd på byggnadsverk beskriver höjden från marken till 
yttertakets högsta del. 

h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 4 meter. 

m1 Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där 
föreskrivna riktvärden för buller för uteplats klaras. 

o1 Största takvinkel är 15 grader. 

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot syd och öst.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot syd och öst. Vid 
flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för uteplats. 

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot väst och nord.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väst och norr. 
Vid flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för 
uteplats. 

4

RONDO

BORÅS STAD

PROJEKTNUMMER  RONDO 21395

SKALA

20M
0 2 10

N1:400/A3

ILLUSTRATIONSPLAN

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark. 
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f1 Komplementbyggnad för gemensamma utrymmen såsom 
miljörum och cykelrum ska utföras i en rund form.  
 
Planbestämmelsen finns för att knyta an till den befintliga 
runda byggnaden som finns på platsen idag och som kommer 
rivas i och med planens genomförande. En komplement-
byggnad som är rund till formen, och som tillsammans med 
en anlsutande pergola skapar en hel cirkel, gör att platsens 
karaktär och uttryck, i form av en rund byggnad, bevaras. 

e1 Största byggnadsarea är 660 m2 för huvudbyggnad. 

e2 Största byggnadsarea är 130 m2 för komplementbyggnad. 

a1 Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning. 

10. Övergripande beslut

Vision 2025
År 2012 antogs visionen Borås 2025 av kommunfullmäktige. 
Visionen innehåller ett flertal strategier som kommunen har 
som mål att uppnå till år 2025. Bland annat att Borås ska vara 
en plats där människor möts och att Borås ska vara ekologisk 
hållbarhet lokalt och globalt. Detaljplanen bidrar till visionen 
genom att planen möjliggör förtätning av bostäder inom ett 
område som redan är ianspråkstaget.

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Planområdet ligger inom området som benäms övrig stads-/
tätortsbebyggelse. Det innebär att området idag utgörs av 
övervägande bostäder med inslag av annan användning. 
Översiktsplanen medger komplettering med bostäder och 
blandad användning utifrån specifika förutsättningar och i 
lägen som stärker lokal handel och service. Då planförslaget 
innebär förtätning av bostäder överensstämmer förslaget 
med översiktsplanen.  

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljök-
valitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. 

I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som 
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av 
miljömålet God bebyggd miljö – ”Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpas-
sat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas”. 

Planförslaget bidrar till att uppnå målet ”God bebyggd 
miljö”. I och med att planen möjliggör förtätning av bostäder 
i ett befintligt område med närhet till service, skolor  och 
förskolor samt grönområde finns positiva förutsättningar för 
att skapa en god boendemiljö i området. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs på grund av att 
bostäderna som tillåts i detaljplanen endast bedöms ha en 
mycket lite påverkan på miljön. Undersökningen har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen: 

• Utreda markmiljön för att studera om det finns markför-
oreningar. 

• Utreda om det planerade bostäderna kommer bli bulle-
rutsatta. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på sin fastighet. För Husarvid AB som är 
exploatör innefattar det byggnation av radhus. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4, Teknisk försörjning.

Avtal
Ett plankostnadsavtal finns tecknat mellan exploatör och 
Borås Stad. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i november 2022. Följande ledn-
ingsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet.

 » Borås Energi och Miljö AB
 » Borås Elnät AB
 » Borås Stad - Tekniska förvaltningen 
 » Splitvision AB
 » Skanova AB

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Omgivande gator har kommunalt huvudmannaskap.

Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheten Femman 43 som ägs av 
exploatören.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av 
kommunen. 

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgift då ny 
fastighet ansluts till elnätet. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgift då ny fastighet inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet. 

Kostnader som kommer belasta exploatören:

 » Eventuell flytt av teleledning. 
 » Avgifter som framgår av plankostnadsavtalet. 
 » Anslutningsavgifter till fibernätet, eventuella fjärrvär-

meledningar och allmänna VA-nätet. 

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den eventuella värdeökning av fastigheten Femman 43 som 
detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Sjökvist Teknik, 2022-10-19).
 » Markmiljöundersökning (Cowi, 2022-10-24).
 » Miljöinventering av byggnad på fastighet Femman 43 

(Afry, 2022-10-21). 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Tyréns AB genom Åsa Karlsson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Lisa Marklinder.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Åsa Karlsson 
plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Oscar Klasson 
Mark- och exploateringsingenjör
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