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Datum 

2018-05-17 
Instans

Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Olovsholmsgatan 32, plan 1, sal Borgstena, torsdagen den 24 maj 2018 kl. 

15:00. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från kl. 15.00 och 

därefter nämndsammanträde från kl. 17.00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033 355046 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 22 maj kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Alliansen träffas tisdagen den 22 maj kl. 17.00 i sammanträdeslokal Bredared, 

plan 1, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 

0734-32 70 95 

mailto:emelie.h.hansson@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - C 
Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening 
Dnr 2018-00036 3.5.10.1 

 

5.  Svar på ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg- 
Nyckelpigornas barnomsorg 
Dnr 2018-00023 3.5.10.1 

 

6.  Tertialrapport 1 2018 
Dnr 2018-00061 2.4.1.25 

 

7.  Yttrande över detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 
1:1 m.fl. Borås Stad 
Dnr 2018-00054 3.1.1.2 

 

8.  Yttrande över detaljplan för del av Viared västra Viared 14:19 
m.fl. 
Dnr 2017-00198 214 

 

9.  Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, 
Borås Stad.  
Dnr 2017-00188 214 

 

10.  Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 
Sörmarksliden, Borås Stad 
Dnr 2018-00002 3.1.1.2 

 

11.  Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - Bemannad 
parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
Dnr 2017-00001 332 

 

12.  Användning av buffert 2018 
Dnr 2018-00062 2.4.2.0 

 

13.  Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2018 
Dnr 2018-00065 1.1.3.0 

 

14.  Anställning av verksamhetschef till Förskoleförvaltningen 
Dnr 2018-00068 2.3.2.1 
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Ärende  

15.  Anmälningsärenden  
Dnr 2018-00008 1.4.1.25 

 

16.  Delegationsbeslut  
Dnr 2018-00007 1.2.3.25 

 

17.  Rapportering från kontaktpolitiker 
Dnr 2017-00199 000 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Svar på ansökan om godkännande av bidrag till den 

pedagogiska omsorgen, C Företaget Dagbarnvårdare 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.         

Sammanfattning 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 

pedagogisk omsorg. Ansökan är inte komplett och följer inte Borås Stads 

ansökningshandlingar. Förskolenämnden avstyrker därför er ansökan.               

Ärendet i sin helhet 

Följande punkter ligger till grund avslaget: 

1. Verksamheten ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och 

storlekenligt Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg kap. 5: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

2. Huvudmannen ska ha en olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet 

i verksamheten: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

3. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Med god 

pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling 

och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för 

fortsatt lärande. För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det 

finnas personal med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning 

eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn: Beskrivning av hur villkoren 

ska uppfyllas saknas. 

4. Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur 

belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser 

att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan 

enligt Skollagen 2 kap. 31 §: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

5. Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa 

den tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

6. Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn 
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som far illa till Förskolenämnden: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas 

saknas. 

7. Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska 

vidtas om det finns misstanke om övergrepp mot barn: Beskrivning av hur 

villkoren ska uppfyllas saknas. 

8. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

9. En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för 

de barn som deltar i eller söker till verksamheten: Beskrivning av hur villkoren 

ska uppfyllas saknas. 

10. För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna 

Råd ska tillämpas: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

11. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad: En plan är bilagd ansökan. Planen ska tydligt 

beskriva hur arbetet ska organiseras.  Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas 

saknas.  

12. För att underlätta barns övergång mellan verksamhetsformerna ska det 

finnas rutiner för samverkan medförskolan, förskoleklass, skola och fritidshem: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

13. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

mot verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas.  

14. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från C Företaget 

Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.  

Beslutet expedieras till 

1. C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Förening   

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Svar på ansökan om rätt till bidrag pedagogisk omsorg 

från Nyckelpigornas barnomsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker ansökan om bidrag till pedagogisk omsorg.         

Sammanfattning 

Förskolenämnden i Borås Stad har granskat er ansökan om bidrag till 

pedagogisk omsorg. Ansökan är bristfällig och lever inte upp till de krav som 

ställs utifrån Skollag och Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Ansökan är 

dessutom inte komplett och följer inte Borås Stads ansökningshandlingar. 

Förskolenämnden avstyrker ansökan.  

Handläggare kontaktade er 2018 02 15 och informerade om ansökans kvalitet 

och bad er då att inkomma med en ny ansökan som förhöll sig till Borås Stads 

ansökningshandling. Någon ny ansökan har inte inkommit.                

Ärendet i sin helhet 

Följande punkter ligger till grund avslaget: 

1. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Lokalerna ska vara 

utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva 

verksamhet riktad till barn. Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på 

säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i kommunen. Det ska finnas 

rutiner för att förebygga risker och olyckor i inne- och utemiljön. 

Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell hyresvärd har godkänt att 

verksamheten får bedrivas i fastigheten: Beskrivning av hur villkoren ska 

uppfyllas saknas. 

2. Huvudmannen ska ha en olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet 

i verksamheten: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

3. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Med god 

pedagogisk verksamhet avses att verksamheten ska stimulera barns utveckling 

och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för 

fortsatt lärande. För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa krav ska det 

finnas personal med barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning 

eller med flerårig erfarenhet av arbete med barn: Beskrivning av hur villkoren 

ska uppfyllas saknas. 
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4. Huvudmannen ska se till att all personal har kunskap om och kan tillämpa 

den tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

6. Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i verksamheten har kunskap om 

och kan tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke om barn 

som far illa till Förskolenämnden: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas 

saknas. 

7. Huvudmannen ska se till att det finns rutiner för vilka åtgärder som ska 

vidtas om det finns misstanke om övergrepp mot barn: Beskrivning av hur 

villkoren ska uppfyllas saknas. 

8. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas behöver 

utvecklas. Stödmaterial finns hos Diskrimineringsombudsmannens. 

http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/nya-bestammelser-for-forskola-

skola.pdf 

9. En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för 

de barn som deltar i eller söker till verksamheten: Beskrivning av hur villkoren 

ska uppfyllas saknas. 

10. För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Skolverkets Allmänna 

Råd ska tillämpas: Den beskrivning som lämnas i ansökan förhåller sig till vad 

man i verksamheten ska sträva mot. Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas 

saknas. 

11. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad: Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

12. För att underlätta barns övergång mellan verksamhetsformerna ska det 

finnas rutiner för samverkan medförskolan, förskoleklass, skola och fritidshem: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas. 

13. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 

mot verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt: 

Beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas saknas.  

14. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten: En 

plan för uppföljning och utvärdering är bilagd ansökan. Planen behöver 

utvecklas så beskrivning av hur villkoren ska uppfyllas tydliggörs. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg  - Nyckelpigornas 

Barnomsorg                            
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.  

Beslutet expedieras till 

1. Nyckelpigornas barnomsorg 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Tertialrapport 1 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner Tertialrapport 1 2018.         

Sammanfattning  

Tertialrapporten avser perioden januari-april 2018. Förskolenämnden redovisar 

ett ekonomiskt resultat på -101 tkr i förhållande till periodens budget. 

Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 

att vara ett återkommande inslag i olika forum. 

Under perioden har en medborgardialog utförts på Almåsgymnasiet. Ytterligare 

en finns planerad under våren. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170401-180331 en sjukfrånvaro på 

8,9 %. Andelen långtidssjuka över 60 dagar var 48,4 %.  

Andelen förskollärare och barnskötare låg i april på 45 respektive 24 %. 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor var i april månad 144 eller 2,4 % fler än 

motsvarande månad förra året. Antal barn per årsarbetare låg i april på 5,5 barn 

per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -101 tkr i förhållande till periodens 

budget. Kostnaderna för köpta platser och IT har under perioden överstigit de 

budgeterade kostnaderna. Antalet barn i fristående förskolor och fristående 

pedagogisk omsorg har ökat mellan åren.. Förvaltningen kommer noga följa 

utvecklingen av köpta platser. IT-kostnaderna har ökat kraftigt. En 

kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga 

centralt i staden för detta. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.  

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer 

att vara ett återkommande inslag i olika forum. Vid de månatliga 

kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, individuellt eller 

i grupp, följs det systematiska kvalitetsarbetet upp i syfte att utveckla 

ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen. De områden som 

hittills lyfts är digital kompetens, NO-teknik och värdegrund. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 

från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 
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medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen kommer att 

genomföras den 22 maj. Den kommer att hållas på Högskolan i Borås.  

Förskolenämndens uppdrag att utreda införande av ett kreativt 

återanvändningscenter har påbörjats på förvaltningen. 

Förskoleförvaltningen hade under perioden 170401-180331 en sjukfrånvaro på 

8,9 %. Andelen långtidssjuka över 60 dagar var 48,4 %. Ett fortsatt fokus på 

systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med rehabiliteringsärenden 

och uppföljning av genomförda insatser krävs för att sjukfrånvaron ska minska 

till ett minimum. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i april på 45 respektive 24 %. 

Verksamheten har haft en ansträngd situation med många icke tillsatta tjänster. 

Förvaltningen arbetar vidare med valideringsinsatser för att öka antalet 

förskollärare och barnskötare. 

Förskolenämnden har ett kontrollmoment i tertialrapporten avseende tillgång 

till timvikarier i verksamheten. Varje månad följs statistik från 

Bemanningsenheten upp och från och med februari månad tillsätter 

Bemanningsenheten endast vikariat upp till en månad. En enkätundersökning 

pågår med syfte att undersöka hur verksamheten upplever att 

vikariebemanningen fungerat. Enkäten besvaras av samtliga förskolechefer.  

Antalet inskrivna barn i våra förskolor var i april månad 144 eller 2,4 % fler än 

motsvarande månad förra året. Antalet barn i fristående förskolor var i april 

månad 23 eller ca 5,5 % fler än motsvarande månad förra året. Fristående 

pedagogisk omsorg ökade med 9 platser eller 37,5 % för motsvarande månader 

mellan åren. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. 

Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

I april månad var 6 166 barn inskrivna i våra egna förskolor. Barn per 

årsarbetare låg i april på 5,5. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2018 Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för förvaltningen är att utveckla 
kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer att vara ett 
återkommande inslag i olika forum, såsom förvaltningsledning, träff med förskolecheferna och även 
under samtliga APT. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och 
förskolechefer, individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla 
ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen. Under kvalitetsdialogerna i februari lyftes 
särskilt område digital kompetens, i mars område NO-teknik och i april område värdegrund. Målet är 
att alla förskolor ska ha en av verksamhetschef beslutad verksamhetsplan före sommaren. Parallellt med 
detta följs även hälso- och sjuktal, timvikarier, ekonomiskt resultat och mycket annat upp. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -101 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

 3 4 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden träffade 
elever på Barn- och fritidsprogrammet. Elever fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om utbildningen 
men också vad de tycker om yrket i stort och även upplevelser kring deras praktik i Borås Stads 
verksamheter. 
 
Ytterligare en medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen kommer att 
genomföras den 22 maj. Den kommer att hållas på Högskolan i Borås. Där kommer representanter från 
nämnden att träffa studenter på Förskollärarprogrammet, i syfte att bland annat undersöka hur de ser 
på en attraktiv arbetsgivare och för att fånga in synpunkter från de studenter som varit på sin VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning).  
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av 
en förskola på Viared. 

 Genomfört En utredning gällande om det finns ett 
behov av en förskola på Viared har 
genomförts. En medborgardialog med 
syfte att fånga in behov och intresse för 
en eventuell förskola på Viared och en 
kompletterande enkätundersökning med 
samma frågeställning har gjorts. 
Utgångspunkten har i första hand varit att 
undersöka intresset hos de personer som 
arbetar i Viared men som inte bor i 
området. Antalet boende i 
Viaredsområdet är i sig inte tillräckligt 
många för att det skulle motivera en ny 
förskola i området. Det finns i dagsläget 
närliggande förskolor där barnen får en 
placering. För lokalisering har Viareds 
industriområde varit utgångspunkt i 
utredningen och gällande det området 
pekar Samhällsbyggnadsförvaltningen på 
problemaspekter som buller och utsläpp 
från industrin. Resultatet från 
medborgardialogen och 
enkätundersökningen, tillsammans med 
expertkunskap från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, pekar på 
att det i dagsläget inte är motiverat med 
en förskola i Viareds industriområde. 
Skulle förutsättningarna ändras, i form av 
mer inflyttning, behöver frågan eventuellt 
aktualiseras igen. Lokaliseringen behöver 
i det skedet i så fall noga utredas, med 
tanke på att Viared är ett växande 
industriområde. 
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Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

Förskolenämnden får i uppdrag att se till 
att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Ej genomfört Att arbeta för att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare är 70 
respektive 30 procent är ett långsiktigt 
arbete. Förvaltningen arbetar med 
valideringsinsatser för att öka andelen 
utbildade barnskötare och förskollärare. 
Valideringsinsatserna är ett sätt att höja 
kompetensen för de medarbetare som 
redan idag är anställda och saknar rätt 
utbildning. Under 2018 har förvaltningen 
köpt 16 platser på förskollärarutbildningen 
på högskolan i Borås och 20 platser till 
barnskötare i samverkan med KomVux. 
Dessutom har ett samarbete startats med 
Hermods utbildningar och det gäller också 
utbildning till barnskötare. 
 
Vidare har förvaltningen också en 
samverkan med arbetslivsförvaltningen 
och arbetsförmedlingen för att utbilda 
barnskötare med modersmålsstöd. Den 
utbildningen vänder sig dock inte till 
anställda utan arbetssökande. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare 
undersöka möjligheterna att få till fler 
förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 Genomfört Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsnämnden träffades under 
våren och gav förvaltningscheferna 
uppdraget. Förvaltningscheferna, 
tillsammans med presidierna, har sedan 
träffat privata fastighetsägare och 
diskuterat frågan. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu 
vidare med uppdraget. För 2018 är det till 
exempel klart att Borås stad kommer att 
hyra lokaler för en förskola i området 
Backadalen på Bergsäter, där en privat 
aktör kommer att exploatera. Förskolan 
kommer att ligga i bottenplan i en av 
byggnaderna. 
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Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka 
för att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under 
utbildningen – en röd tråd – genom hela 
skolsystemet. 

 Genomfört En arbetsgrupp med representanter från 
de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har arbetat med 
uppdraget och färdigställt en rapport. 
Rapporten beskriver nuläget och föreslår 
konkreta åtgärder för det fortsatta 
förbättringsarbetet inom detta område. En 
gemensam plan för kompetensutveckling 
på Gymnasieskolan, Grundskolan och 
Förskolan om elever med 
autismspektratillstånd (AST) är också 
framtagen. Förskoleförvaltningen 
genomförde redan under våren 2017 olika 
kompetensutvecklingsinsatser gällande 
barn med AST. Återkommande 
utbildningar kommer även att ske under 
2018.Under 2017 har även nya rutiner för 
övergångar för barn och elever i behov av 
särskilt stöd tagits fram och beslutats. 
Denna rutin ska säkerställa att barns och 
elevers behov av stöd tillgodoses under 
hela utbildningstiden. 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där 
barn erbjuds möjlighet att arbeta kreativt 
med spill- och restmaterial från till 
exempel lokala företag. 
Arbetslivsnämnden kan vara en naturlig 
part att samarbeta med. 

 Delvis 
genomfört 

En omvärldsanalys gällande uppdraget att 
utreda möjligheten att införa ett kreativt 
återanvändningscenter har påbörjats på 
förvaltningen. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

 Andel ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel, %. 

 50,2 50 53,5 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde är redan uppnått och utfallet visar på en ökning av andelen ekologiska och/eller 
närproducerade livsmedel jämfört med 2017. Kostverksamhetens ambition är, inom ramen för 
livsmedelsbudgeten, att maximera inköp av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten, vilken är 
organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter att arbeta med matsedelsplanering som 
ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel ytterligare och nå målet på 65% 
år 2025. 
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2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid bokning av hotell och konferenser ska 
beställare inom Förskoleförvaltningen 
efterfråga Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom närproducerade 
livsmedel. Hotell och anläggningar som är 
miljöcertifierade ska prioriteras framför 
andra. Förvaltningen har bland annat via 
månadsbrev informerat alla berörda om 
vilka krav som skall ställas i samband 
med bokning av hotell och konferenser. 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

 8,6 7,5 8,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

 81 60 79,9 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

 20,1 25 19 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser kan sjukfrånvaro förekomma och behov av 
rehabilitering uppstå av olika anledningar. Medarbetares behov ska klarläggas så tidigt som möjligt när 
ohälsa uppstår. Målet är att minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för medarbetare att 
återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de månatliga uppföljningsmötena med 
förskolecheferna gås sjukfrånvaron igenom för respektive enhet. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
170401-180331 en sjukfrånvaro på 8,9 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Andelen långtidssjuka över 60 dagar var 48,4 % av den totala sjukfrånvaron för 
Förskoleförvaltningen och för Borås Stad totalt 56,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda 
insatser, vid långtidssjukfrånvaro och vid upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga 
uppföljningsmötena krävs för att sjukfrånvaron ska minska till ett minimum. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 170401-180331 motsvarar 80 årsarbeten. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Täckningsgraden 
för tillsatta beställningar av vikarier genom bemanningsenheten har ökat under period 180101-180331, 
från 90,6 % till 92,4 %, trots att antalet vikariebeställningar samtidigt ökat från 1 694 beställningar i 
januari till 2 581 beställningar i mars. 
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Under perioden 170401-180331 var 19,0 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under 
minst ett år (hälsa), jämfört med 28,7 % för hela Borås Stad. Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta att arbetar systematiskt för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads 
SAM-rutiner. 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 

tertial 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

Kontroll av tillgången till 
timvikarier i verksamheterna 

Analys 
Statistik från 
bemanningsenheten följs upp 
varje månad. From februari 
2018 tillsätter 
bemanningsenheten endast 
vikariat upp till en månad. 
Vikariatstillsättningarna via 
bemanningsenheten har 
därför minskat från 70 
tillsättningar i januari till 6 
tillsättningar i mars. 
Täckningsgraden för tillsatta 
beställningar har ökat under 
motsvarande period, från 
90,6 % till 92,4 % trots att 
antalet vikariebeställningar 
samtidigt ökat från 1 694 
beställningar i januari till 2 
581 beställningar i mars. 
 
I skrivande stund genomförs 
en enkätundersökning vilken 
besvaras av samtliga 
förskolechefer. Syftet med 
enkäten är att undersöka hur 
verksamheten upplever att 
vikariebemanningen 
fungerar. Resultat 
presenteras vid tertial 2.  

Fortsatt kontinuerlig 
dialog och avstämning 
med 
bemanningsenheten. 
Fortsatta 
genomgångar av 
månatlig statistik 
gällande 
vikarietillsättningar. 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

04 
Utfall 2018-

04 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 26 452 30 532 74 971 77 671 2 700 

Avgifter och övriga intäkter 21 552 23 120 65 291 66 492 1 201 

Summa intäkter 48 004 53 652 140 262 144 163 3 901 

Personal -183 783 -199 794 -609 979 -609 166 813 

Lokaler -24 252 -27 585 -82 270 -82 970 -700 

Övrigt -57 802 -61 991 -165 893 -177 007 -11 114 

Kapitalkostnader -121 -117 -370 -370 0 

Summa kostnader -265 958 -289 487 -858 512 -869 513 -11 001 

Buffert (endast i budget)   -7 100  7 100 

Nettokostnad -217 954 -235 835 -725 350 -725 350 0 

Kommunbidrag 220 187 235 734 725 350 725 350 0 

Resultat efter kommunbidrag 2 233 -101 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

2 233 -101 0 0 0 

Ackumulerat resultat   1 492 1 492 0 

Resultatanalys 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor var i april månad 144 eller 2,4 % fler än motsvarande månad 
förra året. Volymtimmarna ökade med 6 % och antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna ökade 
med drygt 13 % för motsvarande månader mellan åren. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje 
månad. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

Antalet barn i fristående förskolor var i april månad 23 eller ca 5,5 % fler än motsvarande månad förra 
året. Fristående pedagogisk omsorg ökade med 9 platser eller 37,5 % för motsvarande månader mellan 
åren. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är 2 380 tkr eller 12,6 % högre under 
januari-april 2018 jämfört med motsvarande period förra året. Förvaltningen kommer noga följa 
utvecklingen av köpta platser. 
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IT-kostnaderna har ökat kraftigt och är ca 600 tkr eller 36 %  högre under första tertialen 2018 jämfört 
med motsvarande period förra året. Den stora prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform i 
Borås Stad. En kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga centralt i 
staden för detta. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

04 
Utfall 2018-

04 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 0 1 0 1 1 

Kostnad -3 497 -3 599 -11 990 -11 791 199 

Nettokostnad -3 497 -3 598 -11 990 -11 790 200 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -590 -793 -2 552 -2 552 0 

Nettokostnad -590 -793 -2 552 -2 552 0 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 47 861 53 484 139 805 143 705 3 900 

Kostnad -259 445 -282 473 -835 374 -839 474 -4 100 

Nettokostnad -211 584 -228 989 -695 569 -695 769 -200 

Öppen förskola      

Intäkt 19 19 60 60 0 

Kostnad -986 -980 -3 322 -3 322 0 

Nettokostnad -967 -961 -3 262 -3 262 0 

Familjecentral      

Intäkt 123 149 397 397 0 

Kostnad -1 439 -1 642 -5 274 -5 274 0 

Nettokostnad -1 316 -1 493 -4 877 -4 877 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -7 100 -7 100 0 

Nettokostnad 0 0 -7 100 -7 100 0 

Totalt      

Intäkt 48 003 53 653 140 262 144 163 3 901 

Kostnad -265 957 -289 487 -865 612 -869 513 -3 901 

Nettokostnad -217 954 -235 834 -725 350 -725 350 0 

Förvaltningen visar ett resultat efter april månad på -101 tkr i förhållande till periodens budget. 
Kostnader för köpta platser och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen 
prognostiserar i nuläget ett resultat enligt årsbudget. 
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Större avvikelser mot periodiserad budget: 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +384 tkr. Avvikelsen beror främst på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro. Helårsprognos +200 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +58 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden -765 tkr. Intäkter, bland annat i form av 
statsbidrag och förskoleavgifter, har under perioden varit högre än budgeterat. Kostnader för köpta 
platser och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen kommer noga följa 
utvecklingen av köpta platser. En kompensation i form av ramtillskott för de ökade IT-kostnaderna 
kommer att ske. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. Helårsprognos -200 tkr. 

Staden växer och behovet av förskoleplatser ökar och minskar i olika delar av staden och tyvärr 
harmonierar inte alltid tillgång och efterfrågan. I april var 6 166 barn placerade i våra egna förskolor. 
Barn per årsarbetare låg i april på 5,5. 

Verksamheten har haft en ansträngd situation med många icke tillsatta tjänster. Förvaltningen arbetar 
vidare med valideringsinsatser för att öka antalet förskollärare och barnskötare. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden +107 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +115 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och har ännu inte nyttjats. En plan finns för 
användning av bufferten och den beräknas vara förbrukad vid årets slut. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Förskolenämnden arbetar under våren och början av hösten med att ta fram en värdegrundsplattform 
för verksamheten. Med hjälp av den kan sedan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland 
annat jämställdhetsperspektiv. 

Det dagliga arbetet genomsyras av barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och arbeta 
med hur könsroller kan se ut och hur vi minskar risken för att göra rollerna stereotypa. Vi har även en 
genuspedagog anställd som på olika sätt visar hur man kan arbeta med frågan. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Förskola 

6.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 432 6 300 6 613 

varav barn i fristående verksamhet 444 410 476 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,5 5,5 5,5 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått)  52 45 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått)  25 24 
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Antal inskrivna barn från kommunen 

Antalet inskrivna barn från kommunen var 181 eller 2,8 % fler under april 2018 jämfört med april 2017. 
Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer.  

varav barn i fristående verksamhet 

Antalet barn i fristående verksamhet var 32 eller 7,2 % fler under april 2018 jämfört med april 2017. 
Några fristående förskolor har utökat sin verksamhet under våren 2018 och antalet platser i köpt 
pedagogisk omsorg har ökat. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått) 

Statistik baserad på uppgifter 180401. 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått) 

Statistik baserad på uppgifter 180401. 
 
 

Verksamhetsmåttet Gruppstorlek är ett halvårsmått och följs upp i Tertial 2 och Årsredovisningen. 
Verksamhetsmåttet Andel inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-5 år följs upp i Årsredovisningen. 

7  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2017 

Utfall 
Jan-April 

2018 

Prognos 
2018 

Återstår 

Inventarier nya förskolor 2 400 0 0 2 400 0 

Summa 2 400 0 0 2 400 0 

Analys 

Skogsängens förskola har utökats med 3 avdelningar. I februari öppnade Tallbackens förskola i Fristad 
och i augusti öppnar förskolan KreaNova på Norrby. 
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Yttrande över detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, 

Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 

1:1 m.fl. Borås Stad med nedanstående tillägg. Svaret översänds till 

Samhällsbyggnadsnämnden.   

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 

1:1 m.fl. Borås Stad och vill lyfta fram det som omnämns i detaljplanen inom 

område förskola. Förskolenämnden ser redan i dag ser ett stort behov av 

förskoleplatser som inte tillgodoses av befintliga förskolor. Planprogrammet 

föreslår byggnation av en ny förskola vilket bör ske oavsett om det skapas fler 

bostäder eller inte men än mer ökat behov av detta om ytterligare 300 bostäder 

byggs.  

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 

vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar.     

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad.                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på 
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreations- 
och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med 
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Förslaget 
innebär komplettering av befintlig bebyggelse i form av nya 
bostäder i anslutning till Tokarpsberg. De delar av natur-
området som har höga naturvärden eller rekreationsvärden 
behålls och områden intill befintlig bebyggelse bebyggs. 
Programmet avses att användas som underlag till kommande 
detaljplaner i området.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan 
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt 
utreda förutsättningar och formulera mål och visioner. 
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en 
struktur för exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. 
Planprogrammet skickas på samråd till kommunala 
förvaltningar, myndigheter och boende i området för att 
kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt 
detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn 
och påverkan innan kommunens ställningstaganden är 
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt 
göras flera detaljplaner för olika delar av det område 
som planprogrammet täcker. Planprogrammets syfte 
är att under hela processen finnas med som ett övergri-
pande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier av 
exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders 
placeringar, vägsträckningar etcetera görs i kommande 
skeden.
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1. Inledning
Programmets syfte 
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse, eventuell förskola och utbyggd skola på 
Tokarpsberg samt möjligheterna till att utveckla rekreations- 
och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen med 
en ambition om hög arkitektonisk gestaltning. Programmet 
ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.

Programområde
Området ligger strax norr om Borås centrum, och utgörs 
av Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg 
ligger mellan stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm, ca 1,5 
km nordost om stadens mest centrala del. Topografiskt ligger 
området cirka 50 meter högre jämfört med centrum (Stora 
Torget). Programområdet avgränsas i väster av Engelsbrekts-
gatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan 
och åt söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/
Gustav Adolfsgatan. Programområdets storlek är cirka 20 
hektar. Den obebyggda marken i området ägs till stor del av 
kommunen, medan den bebyggda till stor del är i privat ägo. 
Parkeringsytorna i norr är i privat ägo. Skolan och förskolan 
är i kommunal ägo. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger park (allmän plats) 
för norra naturområdet. Södra delen av naturområdet och 
kvarteret Kronhjorten är inte planlagt sedan tidigare. De 

övriga bebyggda delarna av området är planlagda för allmänt 
ändamål, bostäder och parkering. Gällande detaljplaner för 
området är P328 (år 1967), P268 (år 1961), P686 (år 1978) och 
P341. 

Planprogram
Ett planprogram kan ange utgångspunkter och mål för 
kommande detaljplan. Syftet med planprogrammet är att i 
ett tidigt skede i planeringen redovisa principiella riktlinjer 
och visa alternativa förslag och lösningar på strategiskt 
viktiga frågor. När kommunen tagit fram ett förslag till 
program skickas det ut på samråd till alla som är berörda av 
de planerade åtgärderna. Samrådet innebär att allmänhet och 
myndigheter får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter 
på förslaget.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (SBN 2015-11-12) att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att studera 
förutsättningarna för en bostadsbyggnation på Tokarpsbergs 
västra sida i ett planprogram. Programmet ska bland annat 
studera markanvändningen och konsekvenser av genomför-
andet, samt skolans och förskolans möjligheter till framtida 
expansion. Utöver ska planprogrammet studera hur bostads-
byggnationen påverkar trafiksituationen på Norrmalm.

Markanvisningsavtal är tecknat med Ås Härad för del av 
västra naturområdet och församlingshemmets område. 

Planprogram
Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad, upprättad den 11 april 2018. 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Stadsdelen Norrmalm är framförallt ett bostadsområde 
men här finns även enstaka verksamheter samt kommunal 
service genom förskolor och skolor. Området har byggts ut 
i omgångar och byggnaderna speglar respektive tidsepok, 
från 1920-tal och framåt. Gatunät och bebyggelse har till 
stor del anpassats efter terrängen. Vissa delar byggdes ut 
som egnahemsområde. Bebyggelsen utgörs av blandade 
bebyggelsetyper. Det finns villor, radhus samt flerbostadshus. 
Flerbostadshusen finns som större villor med omkringlig-
gande trädgård, och som lamellhus och enstaka punkthus. 
Lamellhusen är upp till tre våningar och har ibland även 
vindsvåning och parkeringsgarage. 

Längs nordvästra sidan av berget ligger två radhusområden 
i suterräng som tar upp höjdskillnaderna i den branta 
terrängen.

Norr om Tokarpsberg är bebyggelsen mer storskalig med 
3-4-vånings lamellhus placerade som ”hus i park” och bilarna 
lokaliserade till separerade områden för markparkering.

Ny bebyggelse
Tokarpsberg har god potential att utvecklas som rekreations- 
och naturområde, framförallt för boende och verksamheter i 
närområdet, men även för kommuninvånare och verksamma 
från andra delar av staden. Befintliga viltstråk/spridningsvä-
gar är viktiga att behålla och om möjligt förstärka, men kan 
delvis påverkas negativt vid nybyggnation. En byggnation 
skulle minska ytan på naturområdet men värdena bedöms 
i stort kunna bevaras. Kompensationsåtgärder i samband 
med en nybyggnation skulle kunna förstärka Tokarpsbergs 
rekreationsvärden och förbättra tillgängligheten, exempelvis 
genom tydliggörande av entréer och stigsystem samt åtgärder 
vid utsiktsplats.

Inom programområdet föreslås ny bostadsbebyggelse med 
upp till cirka 300 bostäder. Dessa kan placeras inom område 
A, B och C som är markerade på markanvändningskartan. 
Antalet bostäder påverkas av utformning, placering och 
anslutningsvägar som studeras närmare i kommande 
detaljplanarbete. Utgångspunkten är ett stort antal bostäder 
på begränsad yta så att natur- och rekreationsvärden kan 
bibehållas. Ytterligare en utgångspunkt är en blandad bebyg-
gelse i området med ett tillskott av både bostadsrätter och 
hyresrätter där en långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska 
eftersträvas.

Område A
Nya bostäder föreslås i bergskanten intill kvarteret Kron-
hjorten. Här skulle en relativt hög exploatering kunna vara 
möjlig på liten yta samtidigt som naturområdet till stor del 

Kvarteret Kronhjorten i väster, hus placerade längs gata och omsorgsfullt i terrängen

Radhus i nordvästra delen anpassade efter terrängen

Bostadsområdet Liljeberget norr om Tokarpsberg, med stora markytor för parkering

Norrmalms tidigare kyrka och församlingshem
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sparas. Byggnadshöjd och form ska anpassas till platsen och 
smälta in med berget och terrängen. Utsikten från berget 
får inte skymmas. Tillräckligt med utrymme ska finnas kvar 
för befintligt viltstråk längs med berget. För att möjliggöra 
anslutningsvägar kan det bli aktuellt med rivning av det 
tidigare församlingshemmet och villan norr om denna. De 
byggnader inom kvarteret Kronhjorten som är bevarandevär-
da ur kulturmiljöhänseende är markerade med brunt i kartan. 
Dessa beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer.

Område B
Ett mindre område längs Engelbrektsgatan föreslås för 
nybyggnation av bostäder. Här sträcker sig naturområdet 
ända ner till gatan och en gångväg passerar genom området 
upp mot Liljeberget. En nybyggnation behöver anpassas till 
platsen och den branta terrängen. En möjlighet är att placera 
flerbostadshus längs med gatan som tar upp höjdskillnaden 
genom suterräng. Tillgängligheten för allmänheten ska 
fortsatt vara möjlig, liksom möjligheten för djur att röra sig 
förbi längs berget. Tomasgatan föreslås som tillfartsväg för 
bil.

Område C
Längs Liljebergsgatan finns relativt stora parkeringsytor, 
delvis bebyggda med låga garagelängor. Parkeringarna tillhör 
bostadsområdet som ligger intill. Inom parkeringsytorna 
finns potential för förtätning med bostäder. Solförhållandena 
behöver då särskilt studeras eftersom de delvis skuggas av 
berget. Parkeringsfrågan för befintliga och nya bostäder 
behöver också hanteras. En av entréerna till Tokarpsberg, 
gångstigen till utsiktsplatsen, utgår idag från parkeringen 
och tillgängligheten till den för allmänheten är viktig. En 
bostadsbyggnation skulle kunna göra entrén mer välkom-
nande.

Föreslaget exploateringsområde i nordväst (område B).

Område C där förtätning föreslås på parkeringsytor och att den befintliga entrén 
med stig till Tokarpsberg tydliggörs.

Delar av skolskogen.

Principskiss nybyggnation i väster (område A)

Byggnader får inte skymma 
utsikten från Tokarpsberg.

Stråk för djur och växter bakom 
husen bevaras

Parkering bör lösas som p-källare. Ger 
högre exploatering och mindre brant 
väg.

Byggnadshöjd och form ska anpassas 
till platsen och smälta in med berget 
och terrängen. 

Befintlig bebyggelse (Kronhjorten)
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Område D
Bergdalsskolan kan på sikt behöva byggas ut och detta bör då 
ske framförallt inom befintligt skolområde. Det intilliggande 
skogsområdet används idag som skolskog och i praktiken 
som en del av skolgården. Mindre delar av skogen föreslås 
tas i anspråk vid eventuellt framtida behov av att bygga ut 
skolan, men möjligheten för lek och undervisning i skolsko-
gen ska finnas kvar och bör planläggas för det. Här finns 
möjlighet för uteklassrum. Det är även viktigt att möjliggöra 
tillträde för allmänheten till skogen söderifrån, via skolan. 
Skogen ska inte stängslas in utan bör snarare öppnas upp mer 
med tydliga promenadstråk/entréer. 

Förskola
Tokarpsbergs förskola ligger inom programområdet (D) och 
det finns flera andra förskolor i närområdet. Det finns behov 
av ytterligare förskoleplatser redan idag och ett ökat behov 
skapas om fler bostäder byggs i området. Var en ny förskola i 
närområdet lämpligast förläggs kommer utredas vidare.

Inom programområdet föreslås möjlighet för ny förskola 
inom något av de markerade områdena för bostäder eller 
inom skolområdet. En möjlig lösning är en kombination av 
förskola och bostäder. Då skulle en förskola kunna placeras i 
bottenvåningen av ett flerbostadshus. Fördelar för verksam-
heten med en sådan lösning är att det blir kostnadseffektivt 
och att det är flexibelt eftersom lokalerna enklare går att göra 
om för att passa annan verksamhet ifall det skulle behövas. 
Nackdelar är att det kan bli en mer komplicerad process 
och krävs större planering för att skapa bra lösningar för 
utemiljön. Det ställer även krav på att förskola och boende 
kan samarbeta och har förståelse för varandras behov.

Stadsbild och gestaltning
Bebyggelsen ska anpassas till platsen och smälta in i området. 
Det kan bland annat göras genom att följa terrängen och 
att ny bebyggelse intill berget utförs med gröna tak. Från 
Tokarpsberg syns en vid utsikt över Borås och det är viktigt 

Vy från Tokarpsberg mot sydväst på 1940-talet  över egnahemsområdet (ur 
Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun, s.177)

att ny bebyggelse inte skymmer denna utsikt. Nockhöjden 
får därmed inte överstiga bergets nivå. Höjdsättningen ska 
studeras närmare i detaljplaneskedet. 

Eftersom närområdet har en varierad bebyggelse med till stor 
del hög arkitektonisk gestaltning blir gestaltningen särskilt 
viktig för ny bebyggelse. Utformningen bör spegla nutidens 
ideal och arkitektoniska uttryck på samma sätt som omkring-
liggande bebyggelse gestaltar dessa epokernas ideal. En 
nybyggnation skulle kunna utgöra en ny årsring med nutida 
formspråk som kompletterar den befintliga bebyggelsen i 
området.

Historik och kulturmiljöer
I sydväst ligger fastigheterna Kronhjorten 1 och 5 med 
flerbostadshus som uppfördes 1955-56 efter ritningar av 
boråsarkitekten Anders Svänsson. Bostäderna var mestadels 
på 2 -3 rum och kök. Byggnaderna ersatte en äldre träbebyg-
gelse som tidigare fanns på platsen.

De två främre byggnaderna utgörs av lamellhus längs 
gatan. De tre bakre punkthusen har på ett omsorgsfullt sätt 

Kvarteret Kronhjorten väster om Tokarpsberg
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Handelsområdet Knalleland med bl.a. mataffär ligger väster 
om Norrmalm, cirka 700 meter från det nya bebyggelseområ-
det. Ingen ny service planeras inom programområdet.

Offentlig service
Inom programområdet ligger Bergdalsskolan med cirka 340 
elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolan har även fyra 
fritidsavdelningar. I dagsläget har skolan tillräckligt med 
lokaler för sin verksamhet men på sikt kan det bli aktuellt att 
bygga ut skolan. 

Förskolan Tokarpsberg med fyra avdelningar ligger i anslut-
ning till skolan, men med en egen gård. Strax väster om 
programområdet ligger Sagans förskola och i norr ligger 
Liljebergets förskola och Montessoriförskolan Globen. Fler 
förskoleplatser behövs, se vidare under rubriken Ny bebyggelse.

3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet i området utgörs i huvudsak av bostadsgator med 
blandtrafik där trafikmängderna är måttliga. Att tillföra mer 
trafik från utbyggnadsområdena är således inte ett kapacitets-
problem utan mer en fråga om trafiksäkerhet och miljö.

En resvaneundersökning (RVU) gjordes år 2015 och riktade 
sig till boende i hela Borås. Undersökningen visar att boende 
i Norrmalm använder bil vid 61 % av alla resor medan 
bilanvändningen i Bergdalen är 75 %, jämfört med genom-
snittet för Borås stad där andelen är 64%. Andelen resor som 
utförs med kollektivtrafik är lägre för boende i Norrmalm 
och Bergdalen, medan fler promenerar och cyklar jämfört 
med Borås som helhet.

Gångtrafik
I programområdets närhet är det mest mindre villagator med 
gångbana på ömse sidor om gatan. Stigar ansluter upp på 
Tokarpsberg men är relativt dolda om man inte känner till 
dessa. Entrépunkterna behöver därför förstärkas. Möjlighet 
ska finnas att nå naturområdet från flera olika håll. I nordost 
går stigar österut i Kypeterrängen från Liljebergsstigen. Här 
finns möjlighet att tydliggöra stigen västerut till Tokarpsberg 
för att sammanbinda områdena. Uppe på Tokarpsberg finns 
flera stigar i området, se vidare under rubriken Natur.

Hansastigen är en gångväg som fungerar som länk genom 
bostadsområdena då den knyter samman Döbelnsgatan och 
Engelbrektsgatan på en annars lång sträcka utan genom-
farter. Den blir en genväg för gående inom stadsdelen och 
målpunkter som naturen, Sagavallen, förskola och kiosk. Den 
fungerar även som en spridningskorridor mellan angränsande 
naturområden. Då det finns få sådana stråk i öst-västlig 
riktning är den särskilt viktig och har potential att förbättras. 

placerats i den branta terrängen och tagit upp höjdskillnaden 
i byggnaden och genom placeringen av garagelängor mellan 
huvudbyggnaderna. Byggnaderna har en säregen form, 
fönstersättning och detaljer från sin tidsepok. Utmärkande 
detaljer är perspektivfönster, smidesdetaljer i balkongfronter, 
glasbetong, tegelomfattningar och ekportar vid huvudentré-
erna.

Ursprungligen hade fasaderna en tidstypiskt ljusgrön, 
genomfärgad puts. Fasaden är numera vitmålad och även 
takmaterial har förändrats. Både tak och fasadkulör är dock 
relativt enkla att återställa i framtiden. 

Bebyggelsen i kvarteren Kronhjorten 1 och Kronhjorten 
5 utvärderades som kulturhistoriskt värdefull vid en bygg-
nadsinventering i Borås Stad 1998. De är även utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla i Borås Stads Kulturmiljöprogram 
från 2001. De är att betrakta som byggnader som omfattas 
av Plan- och bygglagen (PBL) 8:13 vilket innebär förbud mot 
förvanskning. Bortsett från att fasaderna målats vita framstår 
bebyggelsen i de aktuella kvarteren som ett av stadens bästa 
exempel på bostadsbebyggelse från tiden. Dessutom är det 
ett av få något större projekt som byggdes av en mindre 
byggmästare vid den tiden.

Byggnaderna på Kronhjorten 1 och 5 föreslås bevaras och är 
utpekade för detta på markanvändningskartan för planpro-
grammet.

Norrmalms kyrka och församlingshem klassas som Kyrkligt 
kulturminne enligt 4 kap. KML och finns beskriven i bebyg-
gelseregistret. Eftersom den är tillkommen efter år 1939 så 
omfattas den inte av tillståndsplikt. Den är idag inte längre 
en kyrka och den bedöms inte vara bevarandevärd ur bebyg-
gelsesynpunkt.

På Tokarpsberg finns spår kvar från tidigare militäranlägg-
ningar. Det finns en högreservoar kvar med anslutande 
ledningar som framtida detaljplaner behöver ta hänsyn till. 
I övrigt bedöms inte anläggningarna påverka områdets 
användning.

Inga kända fornlämningar finns inom programområdet. 

Bostäder
Programmet föreslås upp till cirka 300 nya bostäder i anslut-
ning till befintliga bostadsområden.

Service och arbetsplatser
Närområdet är framförallt ett bostadsområde men det 
finns viss service såsom pizzeria, kiosk och träningslokaler. 
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Idag vinterväghålls Hansastigen inte och det saknas belys-
ning. Här finns möjligheter att förbättra gångstråket så att 
den blir trygg, inbjudande och säker året runt. Dock får 
sådana åtgärder inte påverka spridningskorridoren för djur 
och natur negativt. Exempelvis bör belysning inte ske hela 
natten. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Döbelnsgatan finns cykelbana kombinerad med 
gångbana. I övrigt är cykeltrafiken hänvisad till blandtrafik 
på gatunätet och nya cykelbanor planeras inte i området. 
Avståndet till exempelvis Stora Torget och till Resecentrum 
är cirka 2 km, vilket är en relativt kort sträcka med cykel. Det 
som talar mot är topografin med en relativt stor höjdskillnad 
till centrum. Trots områdets topografi visar resvaneunder-
sökningen från 2015 att gång- och cykelresornas andel för 
boende i Norrmalm är något högre jämfört med Borås som 
helhet.

Vid entréerna till naturområdet finns idag inga cykelparke-
ringar. Att lättare kunna parkera sin cykel vid skogsområdet 
kan bidra till attraktiviteten för att cykla dit. Cykelparke-
ringar behöver även anordnas vid planerade bostäder.

Kollektivtrafik
Linje 7 trafikerar Döbelnsgatan, och vidare runt Tokarps-
berg, med 15-minuters turintervall dagtid och med 30-minu-
tersintervall övrig tid. Turtätheten innebär god standard. 
Busslinjen är enkelriktad. Det innebär att en resa till eller 
från exempelvis centrum tar olika lång tid beroende av i 
vilken riktning en reser. 

Om de olika delområdena får goda gångkopplingar till 
respektive områdes närmaste busshållplats blir tillgänglig-
heten till kollektivtrafiken god även från dessa. Terrängen är 
dock kuperad vilket är negativt för tillgängligheten. Håll-
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platserna Sagavallen och Adilsgatan blir nåbara från område 
A och B inom ca 100 – 300 meter. Område C har hållplats i 
direkt anslutning på Liljebergsgatan.

Biltrafik 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet till kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till viktiga målpunkter och till Borås centrum, är 
förutsättningarna goda för att flertalet resor ska kunna ske 
med andra färdmedel än bil. Påverkan på trafiksystemet kan 
därmed bli mindre.

För att utreda programmets eventuella påverkan på trafiksys-
temet har en trafikutredning tagits fram (Sweco, 2018-04-05) 
där trafikflöden har beräknats för programområdet. Samman-
taget bedöms befintligt gatunät klara tillkommande flöden 
från föreslagen bostadsexploatering i programområdet. 

Trafikalstringen från föreslagen bostadsexploatering inom 
programområdet beräknas uppgå till cirka 1650 fordon/
vardagsdygn. Den större delen av denna trafik är riktad mot 
söder, mot centrum och väg 40.

Enligt trafikanalysen fördelas trafiken mot centrum i huvud-
sak på Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan. Mot väster/norr 
väljer trafiken i huvudsak Brahegatan. Trafikfördelningen på 
specifika gator är dock osäker och kan påverkas genom att 
exempelvis hastighetssäkra gator där trafiken inte bör öka.

De korsningar i det övergripande nätet som utifrån ett 
kapacitetsperspektiv skulle kunna påverkas mest är Kungs-
gatan – Järnvägsgatan, Kungsgatan - Yxhammarsgatan samt 
Vegagatan – Skaraborgsvägen. Korsningarna utmed Kungs-
gatan är signalmässigt samordnade mellan Järnvägsgatan och 
Åsbogatan vilket bedöms minska den enskilda korsningens 
kapacitet. Dessa är idag relativt hårt belastade under högtra-
fik, men bedöms med utgångspunkt från dagens flöden ha 
kapacitet för de tillkommande flödena från Tokarpsberg, 
även med utbyggnad upp till cirka 300 bostäder. 

Påverkan på trafiken närmast den nya bebyggelsen beror av 
var angöring till bostäderna kommer ske. Lindebergsgatan 
används idag som skolväg för barn till Bergdalsskolan. Den 
är relativt smal med mycket parkerade bilar och har en smal 
trottoar. Korsningen till Engelbrektsgatan har bristande 
siktförhållanden. Om Lindebergsgatan kommer belastas 
med mer trafik bör utformningen av gatan och korsningen 
Lindebergsgatan/Engelbrektsgatan ses över i samband med 
kommande planarbete.

Angöring och utfarter
Flera olika alternativ har studerats för ny angöringsväg till 
område A. Alternativet som bedömts som mest lämpligt är 
en ny tillfart från Lindebergsgatan. Denna anslutningsgata 
skulle ge en lutning på 8-10%. Eftersom den har mindre 
trafikflöden skulle den kunna vara godtagbar med en lägre 
standard. Tillgänglighetskrav till bostäderna måste dock 
uppfyllas.

Lindebergsgatan

Alternativa anslutningsvägar till område A
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Ett alternativ på angöring till område A är via Brahestigen 
där det dock är en brant lutning. En anslutning skulle kunna 
ske till ett parkeringsgarage på en lägre nivå som därmed 
kan ta upp höjdskillnaden. För tillgänglighet för bland annat 
räddningstjänst föreslås en anslutning från Lindebergsgatan, 
som används mer sällan, och därför kan ha en annan utform-
ning och markbeläggning, exempelvis som ett gångstråk. 
Angöringen behöver studeras vidare i planskedet.

Område B kan anslutas mot Engelbrektsgatan om parkering-
ar anordnas i parkeringsgarage under bostadsutbyggnaden. I 
annat fall kan anslutning ske mot Tomasgatan.

Område C kan anslutas mot Liljebergsgatan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar 
för vatten och avlopp. Dessa ledningar behöver förstärkas i 
området vid nybyggnation. Befintliga ledningar är placerade 
genom exploateringsområdet och vidare upp på berget, för 
att möjliggöra självfall. Dessa ledningar ska fortsatt finnas 
kvar.

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. Vid behov ska dagvattnet renas så att miljökvalitets-
normer för vatten (MKN) inte påverkas negativt. Dagvatten 
från berget kan behöva hanteras vid byggnation nära berget. 
Dagvattenutredning tas fram i planskedet. 

Om området i norr förtätas inom parkeringsytan ska 
exploateringen inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut 
från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med 
innan förändringen. En byggnation skulle dock troligtvis 
innebära att fördröjningen förbättras jämfört med dagens 
hårdgjorda ytor. 

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i området men har inte tillräcklig 
kapacitet och behöver därför förbättras vid nybyggnation i 
området.

Avfall
Anslutningsväg till planerade bostäder behöver utformas så 
att avfallshämtning går att lösa på ett bra sätt. Parkering

Parkering för bostäderna i område A bör lösas i källare. Då 
kan höjdskillnader tas upp samtidigt som ytan runt bostä-
derna kan frigöras till grönytor.

Vid förtätning med bostäder på delar av de befintliga parke-
ringsytorna i område C behöver parkeringssituationen ses 
över för befintliga bostäder, men skulle delvis kunna lösas 
med parkeringshus. 

Det finns en parkering vid Lindebergsgatan som idag nyttjas 
av församlingshemmet och förskolan. Denna kan eventuellt 
inkluderas vid planläggning av församlingshemmet.

Tillgänglighet 
Programområdet är kuperat och tillfarter till nya bostäder 
behöver studeras för att uppnå en god tillgänglighet. Full 
tillgänglighet till naturområdet kan vara svår att åstadkomma 
på grund av brant terräng.

En upprustning av vissa gångstigar och tydliggörande av 
entréer till naturområdet skulle kunna förbättra tillgänglighe-
ten till rekreationsområdet och utsiktsplatsen.

Förslag på anslutningspunkter ( från trafikutredning, Sweco).
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5. Natur
Natur och vegetation
En stor del av programområdet utgörs av stadsdelsskogen 
Tokarpsberg. Det är ett naturområde som används som 
rekreationsområde och i vissa delar som skolskog. En 
inventering och analys av naturvärden och friluftsliv har 
gjorts för Tokarpsberg (Enviroplanning, 2016). Det finns 
både naturvärden och rekreationsvärden i området. På flera 
platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper 
med ett påtagligt eller visst naturvärde med stigar och 
promenadstråk. 

Inom programområdet har fem skogsområden med natur-
värden avgränsats. I norra delen finns ett klass 3 område 
med grova ädellövträd som rödlistad alm (CR) och ask (EN) 
samt sälg. Trädslagsblandningen är relativt ovanlig och har 
höga värden för andra arter. Detta område ska undantas från 
exploatering. Det är viktigt att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls och att de ekologiska kvaliteterna som 
finns där upprätthålls.

I den övriga delen av området finns vissa naturvärden, klass 
4, med en blandning av blandskogar och lövskogar med vissa 
värdeelement som död ved och bergväggar samt sparsamt 
med sällsynta arter. I södra delen av detaljplaneområdet 
sammanfaller klass 4 objekten med viktiga områden för 

rekreation, bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen. 
Denna del med skolskog och grillplats undantas från exploa-
tering medan vissa stigar påverkas.

Området fungerar även som spridningslänk mellan andra 
grönområden söder om Borås djurpark med flera viltstråk in 
och ut ur området. Den viktigaste spridningskorridoren för 
större däggdjur utgörs av det sammanhängande skogspartiet 
i nordöstra hörnet av Tokarpsberg som förbinder området 
med Kypebergsområdet. Samtliga spridningsvägar är dock 
viktiga att behålla och förstärka.

Kopplingen åt väster ska finnas kvar med grönstråk som 
landar ner mellan bebyggelsen längs Engelsbrektsgatan, 
vilket blir kopplingar både för människor och djur till 
skogen. Då det enbart finns en enda spridningskorridor 
västerut ska djur ha företräde framför människor då åtgärder 
görs i stråket. Spridningskorridoren ska bevaras och gärna 
förstärkas.

Biotopkarteringen av Tokarpsbergs östra del visar på en 
mångfald av biotoper: blandskogar med löv- eller barrträds-
dominans, en alsumpskog, flera lövskogar i branter och 
nedanför berget med inslag av triviala lövträd som björk och  Inventering och analys av naturvärden och  Datum 2016-09-09 

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1  

 Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_ 

  Tokarpsberg_Borås_ver1 

 

 

 
 
 
40 (48) 

Figur 26. Rekreationsplatser och stigar inom Tokarpsberg.  

Från naturvärdesinventeringen, EnviroplanningEn av stigarna till grönområdet
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 Inventering och analys av naturvärden och  Datum 2016-09-09 

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1  

 Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_ 

  Tokarpsberg_Borås_ver1 

 

 

 
 
 
24 (48) 

Figur 13. Karta med avgränsningar av naturvärdesobjekt samt förekomster av naturvårdsarter.  
Från naturvärdesinventeringen, Enviroplanning
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asp men även ädellövsskogsinslag, igenväxningsmarker med 
högörtsvegetation och mitt på berget ett relativt stor område 
med fin granskog. 

Delar av naturområdet är sedan tidigare planlagt för natur 
och nu föreslås att en ännu större del planläggs för natur i 
samband med detaljplanläggning av bostäder. Det innebär 
ett tydliggörande av områdets natur- och rekreationsvärden 
och att byggnation inte ska göras i dessa delar. Enbart 
mindre delar av området föreslås tas i anspråk för bostäder. 
Skolskogen föreslås planläggas som skolområde, men med 
restriktioner om att marken inte får bebyggas utan fortsatt 
ska vara natur och vara tillgänglig för allmänheten.

Grönområdesplan
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyg-
gelsen och de gröna värdena kan samverka i stadens fortsatta 
utveckling. Syftet med grönområdesplanen är framförallt 
att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värde-
fulla grönområden i kommunen. I grönområdesplanen är 
Tokarpsberg klassad som stadsdelspark med Klass II, vilket 
är definierat som ”mycket viktiga grönområden som är 
oersättliga på lokal nivå”. I nordöstra delen markeras grönt 
stråk (djur och växtliv) och rött stråk (mänskliga) kopplat 
till Kypeterrängen. Dessa stråk är också högt klassade. 
Grönstråken ska vara minst 20 meter breda. Det anges i 
grönområdesplanens inventering för Tokarpsberg att flera 

stigar går genom området, som nyttjas flitigt. Norra delen har 
besöksvärden. Det är viktigt att bevara kullen. Tokarpsberg 
har höga natur- och rekreationsvärden. 

Bedömningen är att värdena på Tokarpsberg påverkas genom 
programförslaget men till stor del ändå kan bevaras. Vid 
exploatering i grönområdet behövs kompensationsåtgärder. 
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde 
skadas eller försvinner ska bekosta en kompensationsåtgärd. 
Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden 
som går förlorade vid en exploatering återskapas eller ersätts. 
Det ska i första hand ske i det närliggande området, men kan 
även ske på annan plats. För Tokarpsberg finns exempelvis 
möjligheter att förbättra rekreationsvärden på andra platser 
inom grönområdet.

Grillplats på Tokarpsberg

Utsnitt från ”Inventering till grönområdesplanen” (bild s.19)
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Stadsdel Norr
Centrum

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Kilometer

NORRMALM

BERGDALEN

SALÄNGEN

ÖSTERMALM

VILLA
STADEN

LUGNET

Borås
djurpark

Kypeterrängen

Tokarpsberg
Saga
vallen

Björkängs-
vallen

Borås
Lasarett

Bäckängs-
gymnasiet

Stads-
huset

Annelunds-
parken

Stadsparken

Hög-
skolan

1

2

4
5

7

8 9 10

13

16 17

18 19
20

22

24 26
27

29

NORDSKOGEN

3

6

11
12

14
15

21

2325 28

Teckenförklaring

Avgränsningslinje

Klass I - högsta värde

Klass II - mycket högt värde

Klass III - högt värde

Klass IV - visst värde

Rött stråk

Grönt stråk

Lekplats

Skolskog

Badplats



PLANPROGRAM 17

Lek och rekreation
Bergdalsskolan använder delar av Tokarpsberg som skolskog 
och den blir som en förlängning av skolområdet. Här finns 
även ett visst naturvärde. Skolskogen är mycket viktig att 
bevara då den ligger i direkt anslutning till skolan och tillför 
mervärden både för lek och undervisning. Mångfalden av 
biotoper i närområdet ger även möjlighet för naturpedago-
gik. Även förskolan Tokarpsberg ligger i direkt anslutning till 
skolskogen vilket möjliggör turer dit.

I närområdet finns anordnad grillplats och uppe på berget 
finns en utsiktsplats där man ser ut över västra delen av 
Borås. Genom att ta ner enstaka träd skulle utsikten kunna 
förbättras ytterligare. Även andra funktioner som stärker 
rekreationsvärdena skulle kunna vara möjliga på berget, men 
behöver studeras vidare.

Det finns idag upptrampade stigar inne i naturområdet och 
man kan ta sig upp på berget från flera håll. Södra, nordöstra 
samt bergets centrala delar verkar dock nyttjas mest av 
människor. Här är stigarna fler och grillplats, skol- och 
förskoleskogar samt utsiktsplatser finns. För att förstärka 
rekreationsvärdena behöver flera av stigarna och utkiksplat-
sen röjas och markeras.  

Från skolskogen går det en stig upp på berget. Norrifrån, 
från bostadsparkeringen, finns det en stig som delvis har haft 
markbeläggning. Härifrån är höjdskillnaden till toppen av 

berget med utsiktsplats inte så stor. Förbättringsåtgärder med 
markbeläggning och tydliggörande av entrén skulle förstärka 
tillträdet till naturen från detta håll. På grund av höjdskill-
naderna kan det vara svårt att göra stigen fullt tillgänglig så 
att den inte utgör något hinder för personer med funktions-
variationer, men åtgärder skulle ändå möjliggöra tillträde för 
fler än idag. Tillgängliggörandet av naturen ska dock inte ske 
på bekostnad av naturvärden utan en avvägning bör göras i 
varje enskilt fall då åtgärder planeras.

Då delar av området föreslås bebyggas kommer vissa av 
gångstråken/stigarna påverkas. Det ska fortsatt vara möjligt 
att röra sig genom, alternativt förbi, dessa föreslagna 
bostadsområden så att tillgängligheten för allmänheten till 
grönområdet inte försämras. 

För att göra Tokarpsberg till ett utflyktsmål för fler och 
för att tillgängliggöra berget och den vida utsikten från 
toppen av berget, kan det finnas möjlighet att skapa ett nytt 
attraktivt sätt att nå toppen av berget. En ny entré till berget 
skulle kunna skapas via en hiss i anslutning till de planerade 
husen väster om berget. Via en hiss i eller på utsidan av 
huset och en bro över till berget skulle allmänheten kunna 
ta sig upp till berget på ett nytt och tillgängligt sätt. Den så 
kallade ”gröna hissen” skulle sticka ut utformningsmässigt 
och kunna bli en attraktion för besökare till Tokarpsberg. 
Möjligheten för förslagen, samt för anslutning och parkering 
av cykel och bil, behöver studeras vidare.

Skolskogen
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6. Sociala perspektiv
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningar för fler 
bostäder i stadsdelen Norrmalm. Programmet belyser även 
förutsättningar för anläggande av förskola och utbyggd skola 
för att lösa en långsiktig barnomsorg. Programmet framhäver 
även utveckling av stadsdelsskogen Tokarpsberg som kan 
förbättra området bland annat som mötesplats, lek- och 
strövområde samt utflyktsmål. 

Trygghet
Området har bostadsgator med blandtrafik och det finns 
därför en närvaro i området kvällstid som är positivt för 
trygghetskänslan. För barn och ungdomar kan det finnas en 
otrygghet i att själva ta sig till skolan, till fots eller med cykel, 
då cykling sker i körbanan och barnen behöver korsa bilgator. 
I det norra området finns stora obevakade parkeringsytor 
intill skogen vilket kan upplevas som otryggt kvällstid. Inom 
naturområdet Tokarpsberg finns många naturstigar men de 
är inte belysta vilket troligtvis gör att de inte används då det 
blivit mörkt.

Mötesplatser
Skolan och förskolorna är mötesplatser både för barn och 
föräldrar. På Tokarpsberg finns bland annat grillplats och 
utsiktsplatser. Genom förbättringsåtgärder i naturområdet 
skulle befintliga mötesplatser kunna stärkas och nya skapas.

7. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
I området planeras för bostäder som mestadels ligger en bit 
ifrån gator medan vissa delar föreslås intill befintliga gator. 
Viss ökning av trafiken på omgivande gator uppkommer då 
nya bostäder byggts. Bullerfrågan bör studeras närmare i 
eventuellt fortsatt planarbete.

Geoteknik och radon
Geoteknik, radon samt eventuell risk för blocknedfall 
behöver studeras i planskedet.

Förorenad mark
I Bergdalen, söder om och utanför programområdet, finns 
ett potentiellt förorenat område EBH med riskklass 4 (liten 
risk). 

8. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. För 
programområdet är framförallt följande tre målområden 
särskilt aktuella: Människor möts i Borås genom att mötesplatser 
förbättras och skapas, Goda resvanor och attraktiva kommunika-
tioner genom områdets närhet till det mesta med gång- och 

Utsnitt från samrådshandling för nya översiktsplanen (ej antagen)Utsnitt från Översiktsplan (ÖP06)
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cykelavstånd samt Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt genom 
förtätning i ett delvis utbyggt område och att rekreationsvär-
dena i naturområdet stärks.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för en hållbar utveckling. I bilagan 
med möjlig markanvändning (ej beslutad) anges att södra 
Tokarpsberg ska planläggas för naturmark och att området 
för Bergdalsskolan utökas åt norr. Norra Tokarpsberg (nuva-
rande parkeringsytor) pekas ut för bostäder flerbostadshus/
natur. Planprogrammet frångår delvis översiktsplanen genom 
att planlägga delar av grönområdet som bostäder.

Det pågår arbete med en ny översiktsplan och den förväntas 
antas av Kommunfullmäktige under våren 2018. Kartma-
terialet är på en översiktligare nivå där naturområdet ska 
bevaras med kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder. 
Enstaka bebyggelse kan förekomma men åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undviks.

Södra delen av det bebyggda programområdet ingår i 
”centrumnära bebyggelse” (orange på kartan) vilket innebär 
gång- eller cykelavstånd från stadskärnan med stor potential 
för förtätning/komplettering. Övriga delar klassas som 
”övrig stads-/tätortsbebyggelse” där förtätning huvudsakli-
gen sker inom bebyggelsen och i lägen som kan stärka lokal 
handel eller service.

Miljömål
Planprogrammet bidrar till att uppfylla miljömålet God 
bebyggd miljö.

9. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, t.ex. under rubriker som Bebyggelse, Gator- och trafik och 
Natur- och vegetation.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i kommande detaljplanarbete:

- Värdefull natur, rekreation, spridningskorridor och viltstråk

- Trafik, buller

- Geoteknik och blocknedfall

- Dagvatten

- Kulturmiljö

- Ljusförhållanden (skuggning). Utsiktsförhållanden från 
berget

10. Administrativa frågor
Handläggning
Planprogrammet avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:

 » Naturvärdesinventering (Enviroplanning, 2016-09-09). 

 » Trafikutredning (Sweco, 2018-04-06).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Pauline Svensson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Pauline Svensson 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna 
utökas, inom befintligt industriområde. Gällande plan från 
2011 har i delar visat sig svår att genomföra och har en 
exploateringsgrad som kan resultera i ett område som upplevs 
som glest och utspritt. I planändringen har användningarna 
kvarstått men kompletterats med ytterligare användning 
Z - verksamheter, detta för att göra planen mer flexibel. 
Exploateringsgraden har ökat och särskilt gäller detta för de 
allra största tomterna där det annars finns en risk för uppen-
bart stora överytor. Några bestämmelser som inte längre är 
relevanta har tagits bort och andra har tillkommit för att 
underlätta genomförandet. Utformningsbestämmelserna har 
också setts över för att ge tydliga ramar för områdets gestalt-
ning mot Rv 40, en av stadens entrépunkter. Lokalgatans läge 
har förändrats inom en mindre del av planområdet, detta för 
att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga tomter och för 
att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse. 



DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 4

3. Gator och trafik 7

4. Teknisk försörjning 7

5. Mark 8

6. Vatten 10

7. Sociala perspektiv 12

8. Störningar på platsen 12

9. Planbestämmelser  13

10. Övergripande beslut 14

11. Konsekvenser 14

12. Planens genomförande 15

13. Administrativa frågor 20

Samrådsredogörelse 22

1. Yttranden från remisspart 22

2. Synpunkter från övriga 26

Varför detaljplan? 28

1. När görs en detaljplan? 28

2. Innehållet i en detaljplan 28

3. Detaljplanens skeden 28



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för 
ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed Rv 
40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. 
Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt 
fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som 
entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning 
viktig.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Viareds verksamhets-
område. Området avgränsas i norr av Rv 40 och i söder av 
väg 637, Segloravägen. I väster ansluter området till Boråstor-
pets rastplats. I öster ansluter planområdet till Ellos fastighet.  
Planområdet utgör en port till Borås för motortrafikanter 
som kommer i från väster. 

Från planområdet till Borås centrum är avståndet ca 7 km. 

Arealen är ca 122 ha varav tomtmark uppgår till ca 87 ha. 
Huvuddelen av planområdet ägs av Borås stad. För mer 
detaljerad beskrivning av områdets markägoförhållanden, se 
tillhörande fastighetsförteckning. Jämfört gällande plan är 
två mindre delområden utbrutna ur planen. För dessa gäller 
detaljplan P1220, antagen 2015-07-02 och detaljplan P1256 
antagen 2017-08-24.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har en 
genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller. Detaljpla-
nen anger industri/kontor som huvudsaklig användning.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 i beslut § 513 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Samhällsbyggnadsnämn-
den gav 2016-03-22 i beslut § 78 Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att 
nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen.

 2017-12-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-13 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 19 december 2017 – den 28 januari 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredo-
görelse.   

Preliminär tidplan

Samråd    1:a kvartalet 2018

Granskning   2:a kvartalet 2018

Antagande   3:e kvartalet 2018

Laga kraft   3:e kvartalet 2018

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

Utbyggnad av infrastruktur inom planområdet pågår. Infra-
strukturen beräknas vara fullt utbyggd under 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en förlängning av befintligt verksamhets-
område Viared. Den bebyggelse som finns inom området är 
storskaliga industrihallar, i huvudsak för lager och logistik.

Ny bebyggelse
Planområdet planeras för verksamheter. Industri, kontor och 
i någon mån handel, hotell och fordonsservice. Planänd-
ringen innebär att exploateringsgraden ökas i huvuddelen 
av området för att på så vis kunna förtäta inom befintligt 
område, redan innan det är fullt utbyggt. Användningar har 
justerats för att göra planen mer flexibel och vissa otydlighe-
ter har tagits bort. 

Stadsbild och gestaltning
Området är en port till Borås från väster. Utformnings-
bestämmelserna har setts över i syfte att tydligare koppla 
mot bestämmelser i övriga Viared och också att sätta fokus 
på upplevelsen av området från motorvägen. Bebyggelsen 
är storskalig och ett genomförande av gällande plan har 
inneburit en stor förändring av landskapsbilden. I huvudsak 
beroende på att markens höjdsättning kraftigt förändrats då 
ett kuperat skogsområde plansprängts. Jämfört med gällande 
plan innebär dock planändringen en liten förändring av 
landskapsbilden, Bebyggelsen kommer att bli tätare och de 
stora överytor som hade kunnat bli resultatet av gällande plan 
kommer att bebyggas i högre utsträckning. 

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för del av Viared västra, Viared 14:19 m. fl, Borås Stad, upprättad den 9 april 2018
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Befintlig logistikhall vid områdets entré.

Kulturmarkerna vid Västra Boda är i förändring, men i mindre delar kvarstår småbrutet odlingslandskap, med murar och solitära träd.
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Historik och kulturmiljöer
Planområdet gränsar till kulturmarker i Västra Boda. Flera 
planarbeten pågår i närheten av planområdet så även 
närområdet är delvis i förändring. Väster om planområdet 
ligger Boråstorpet som är en rastplats med ett äldre torp. 
Boråstorpet är en populär rastplats och fungerar också som 
utflyktsmål. 

Planområdet rymmer inga kulturvärden.

Bostäder
Inga bostäder finns eller tillskapas inom området.

Arbetsplatser
Området är ett verksamhetsområde och kommer helt att 
domineras av verksamheter av olika slag.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns inom området.

Kommersiell service 
Inom delar av området kan sällanköpshandel tillkomma. De 
områden som är möjliga för sällanköpshandel är lokaliserade 
centralt i planområdet.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet är relativt plant. Eftersom det enbart handlar 
om nybyggnation kommer byggnaderna vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Möjlig utformning av ett framtida mot vid Boråstorpet.

Planområdet berör två av de 
möjliga järnvägskorridorerna 
för Götalandsbanan

 

 

Föreslagen gatusektion enligt gällande plan.

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

Principskiss, utformning av Nabbamotet
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Biltrafik och bilparkering  
Lokalgatans läge har förändrats inom en mindre del av plan-
området, detta för att ge förutsättning för mer ändamålsen-
liga tomter. Parkering skall anläggas på kvartersmark. Antalet 
parkeringsplatser skall följa kommunens parkeringsnorm och 
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sys-
selsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt 
skall lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkerings-
behovet. Enligt parkeringsnormen är behovstalet för
kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm 
för industri är 6 pl/1000 kvm och för lager 3 pl/1000 kvm. 
Planområdet är lokaliserat och utformat på ett sådant sätt att 
det är lätt att välja bilen också för persontransporter. 

Angöring och utfarter
Planområdet angörs via Rv 40 och Segloravägen. De enskilda 
fastigheterna angörs från Prognosgatan.

Riksintressen
Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna
järnvägar utgör riksintresse. Trafikverket har utfört en förstu-
die som redovisar olika alternativ för Götalandsbanan genom
Borås. I västra Viared finns två alternativa spårsträckningar  
för Götalandsbanan som ansluter till aktuellt planområde. Ett 
läge söder om planområdet som delvis anknyter till Seglora-
vägen, och ett som följer parallellt med Rv 40. Borås Stad har 
förordat det förstnämnda, söder om planområdet. Definitivt 
avgörande om banans sträckning är ännu inte beslutat. 
Planförslaget innehåller därför ett reservat för järnväg utmed 
Rv 40 och ett i den södra delen av planområdet. Detaljplanen 
redovisar att reservatet ska hållas tillgängligt för järnväg för 
att sedan, om annan bansträckning beslutas, kunna nyttjas 
för verksamhetsändamål. Planbestämmelse anger att järn-
vägstrafik ska medges inom reservatet om beslut om järn-
vägskorridor i Trafikverkets järnvägsutredning så medger. Rv 
40 bedöms inte påverkas negativt. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Ledningsnätet är utbyggt för att motsvara 
kapacitetsbehovet. Inom området finns brandposter utbygg-
da, med en brandvattenkapacitet på 30 l/s (1800 l/minut)

Sprinkler                                                     
Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till sprinklerled-
ningar i gatan.

Dagvatten
Även dagvatten omfattas av kommunalt verksamhetsområde. 
I detta fall hanteras det i öppna, täta diken, dagvattnet 
kommer att renas innan det släpps till recipient. Borås Energi 
och Miljö är huvudman för dagvattenhanteringen. På plan-

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet trafikmatas inledningsvis från öster från Rv 40 
och Nabbamotet via väg 637, Segloravägen. I anslutning till 
planområdets västra del finns en möjlighet att utreda behov 
och eventuell utformning av nytt mot som matar planområ-
det och rastplats Boråstorpet. Rv 40 har en trafikmängd på 
ca 23 000 fordon per årsmedeldygn (TrV 2015) i anslutning 
till planområdet. Segloravägen har, väster om Viaredsvägen, 
ett trafikflöde på ca 600 (TrV 2008) fordon per dygn. En 
trafikutredning har tagits fram inför granskning (SWECO 
2018-04-09) 
Trafikutredningen visar att det på sikt kommer att krävas åt-
gärder i Nabbamotet för att klara trafikflödena. I utredningen 
ges också ett förslag på vilken typ av åtgärder det kan handla 
om. Borås Stad arbetar just nu med att ta fram en trafikplan 
för Borås där åtgärder och tidsplan för genomförande ska 
presenteras. Trafikplanen tar avstamp bland annat i Borås 
Stads översiktsplan och de slutsatser som framkommit i ÅVS 
Noden Borås. Den utredning som tagits fram i samband med 
denna detaljplan kommer att fungera som ett viktigt underlag 
i trafikplanen. Arbetet med trafikplanen är i inledningsfasen 
och eventuellt krävs kompletterande utredningar för ett mer 
övergripande område för att avgöra exakt vilka åtgärder som 
kan är aktuella på sikt. Vilka specifika åtgärder som kan bli 
aktuella, exempelvis i Nabbamotet, måste alltså redas ut i 
trafikplanen och är för tidigt att säga något om i dagsläget. 

Gång- och cykeltrafik och cykelparkering
Gång- och cykelväg är under utbyggnad längs gatorna inom 
planområdet och är utbyggt inom Viareds verksamhetsom-
råde. Utbyggda gång- och cykelvägar är viktigt både för de 
som väljer cykeln som färdmedel men även för de som väljer 
att resa med buss och för att det ska vara enklare att röra sig 
till fots inom området. Att gångvägarna upplevs som attrak-
tiva gör det lättare att välja en promenad före bilen för att 
till exempel använda sig av områdets service. Bestämmelsen 
allé längs Prognosgatan är ett exempel på hur gaturummet 
kan göras attraktivare, både för bilister och långsamma 
trafikanter. Allén ska, så långt det är möjligt vara dubbelsidig. 
Cykelparkering löses inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
I Viared finns kollektivtrafik under vardagarna. Linje 20 
har tiominuterstrafik vid högtrafik och halvtimmestrafik 
däremellan. En hållplats finns inom området. Busslinjen 
förutsätts förlängas i takt med att området byggs ut, vänd-
möjlighet för bussen kommer att ordnas provisoriskt under 
utbyggnadstiden i cirkulation eller vändslinga utifrån de 
behov som finns i det utbyggda området.
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kartan finns en bestämmelse om att det skall finnas möjlighet 
att fördröja dagvatten inom fastigheten. Detta för att undvika 
plötsliga flödestoppar på det kommunala dagvattennätet. Se 
även under rubriken Vatten - dagvatten.

Värme
Fjärrvärme är under utbyggnad i området.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och telenätet. För all 
kvartersmark finns användning E, teknisk anläggning, med 
som en möjlig användning. Det betyder att till exempel 
transformatorer kan byggas inom samtliga fastigheter när 
behov uppkommer. Det är även möjligt att placera tekniska 
anläggningar på prickmark (mark där byggnad inte får 
uppföras) om inget annat anges.

Koncessionsgränsen mellan Vattenfalls respektive Borås 
Elnäts distributionsområden skär genom planområdet. 
Vattenfall är huvudman för befintlig kraftledning (130 
kV) som korsar planområdet. Ledningen har flyttats inom 
området som en del i genomförande av gällande plan

Avfall
Då detaljplanen innefattar enbart verksamheter är det upp till 
varje företag att själva välja system för omhändertagande av 
sitt avfall. Dock uppstår avfall jämförligt med hushållsavfall 
i alla verksamheter där det vistas människor (exv. lunchrum, 
restauranger). Allt sådant avfall (matavfall, restavfall) är 
verksamheterna skyldiga att sortera ut och de måste ha 
abonnemang för detta hos Borås Energi och Miljö AB. 
Avfall som uppstår i verksamheten (produktion etcetera) får 
verksamheten anlita valfri entreprenör som samlar in.

5. Mark
Natur och vegetation
Mycket lite växtlighet finns inom planområdet. Undantag 
är det centralt placerade naturområdet, del av Ryds mosse. 
Mossen är ca 11 ha stor. I genomförande av gällande plan 
har mossen påverkats. Tydligast är den påverkad/uttorkad i 
kantzonerna på grund av att den har dränerats mot spräng-
stensfyllning. 

Mossen kan delas in i tre olika delar med delvis olika karak-
tär. Av dessa är det bara delområde A, samt mindre delar av 
del område B som ligger inom planområdet (se bild på sid.8).

Delområde A består av öppen koncentrisk myr. I fältskiktet 
finns tuvull, flera sphagnum-arter, klockljung, vitag och 
tuvsäv. Marken är fuktig och näringsfattig med höljor i en 
växlande fastmatte- lösmattemjukbottenmosaik. Trädskiktet 

är glest och domineras av senvuxen tall med förekomst av 
äldre knotiga exemplar. Delområde B, är en trädbevuxen 
myr vilket utgörs av tallmosse av tuvulltyp på frisk till fuktig 
mark. Trädskiktet domineras av senvuxen tall. Fältskiktet 
består av tuvull, sphagnum-arter, kråkbär, ljung, tuvsäv samt 
skogsmarksindikerande mossarter som husmossa, väggmossa 
och vitag. Liggande och stående död ved förekommer främst 
i den norra delen av delområdet, Alltså inom P1256, detalj-
plan för Viared 8:110 - Prognosgatan. 

För naturområdet i planområdets östra del finns en 
utformningsbestämmelse som anger att området ska ges 
gles lövskogskaraktär, med buskvegetation under befintlig 
högspänningsledning. I huvudsak föreslås att den lövsly 
som vanligtvis etablerar sig på öppna ytor tillåts växa upp, 
Vilket i förlängningen skulle ge blandad lövskog med arter 
som björk och rönn, vide och kanske hassel under högspän-
ningsledningen. De självsådda träden kan kompletteras med 
plantering av ett mindre antal blommande träd.

Inom kvartersmark regleras marken så att det inom prick-
mark mot Prognosgatan ska finnas planteringar. Planeringar 
ska uppgå till minst 70 % av den yta mot Prognosgatan där 
byggnader inte får uppföras. Detsamma gäller för prick-
marksområdet mot Rv 40, bestämmelse n4 . Det är lämpligt 

Den norra delen av Rydsmosse är i gällande plan helt innesluten av verksamhetsom-
rådet. I dess nordöstra del har mossen relativt mycket träd. Bild från MKB (Cowi)
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att marken utförs tät. Detta för att underlätta dagvatten-
hantering och möjligheterna att styra vattnet till rätt ställe. 
Täta lösningar innebär inte att området inte kan planteras. 
Tvärtom behöver sannolikt till exempel ett tätt jordlager, 
som lera eller morän, täta mot sprängstenen innan jord kan 
läggas på och planteringar utföras. Detta för att undvika att 
planteringarna dräneras och torkar. 

Skyddad natur 
Området omfattas inte av skydd enligt miljöbalken och har 
inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens 
översiktsplan. 

Skyddsåtgärder                                  
För att minska påverkan på den södra delen av Ryds mosse 
föreslås en damm i planområdets västra del. Dammen ska 
utformas för att fånga upp partiklar och näringsämnen och 
kommer även att fungera som fördröjning och utjämna 
flödestoppar. För att styra vattnet finns även en bestämmelse 
om att tomter ska höjdsättas på sådant sätt att dagvatten inte 
kan avrinna ytledes till allmän plats. Dagvattenhanteringen 
kommer att ske genom öppna växtbeklädda diken där både 
rening och fördröjning uppnås. Dikena kommer att utföras 
med tät botten så att förorenat dagvatten inte kan infiltrera 
ner i marken. Samtliga utlopp från området går via dammar, 

Föreslagen dagvattenföring i färdigt område. Bild från geohydrologisk utredning (Cowi)

dammarna konstrueras så att utloppet kan stängas för att 
fånga upp eventuell förorening samt utrustat med permanent 
läns för att fånga upp oljespill. Vid brand så används stora 
mängder släckvatten som ofta är kraftigt förorenat, för att 
undvika att förorenat släckvatten når recipienten kan fast-
igheterna hårdgöras och förses med en cirka 20-30 cm hög 
sarg i nederkant av stängsel eller dylikt. Sargen i kombination 
med möjlighet att stänga dagvattenutloppet på fastighets-
nivå leder till att släckvattnet samlas inom fastigheten och 
efter avslutat släckningsarbete kan slamsugas bort. I det fall 
förorenat släckvatten ändå rinner ut i dagvattensystemet 
samlas det upp i dammarna som sedan behöver saneras. Ett 
kontrollprogram är upprättat av Borås Energi och Miljö för 
att mäta vattenkvaliteten på utgående vatten samt i recipient. 
Den norra delen av mossen inom planområdet har påverkat 
under genomförandet. Det är främst i den nordöstra delen 
av mossen som dränering av mosskanten fortgår. På grund 
av att en tidigare vattendelare försvunnit vid genomförande 
av gällande plan. Denna dränering av mossen kommer att 
åtgärdas vid genomförande av P1256 - plan för Viared 8:110 
- Prognosgatan. Genom att en mindre del av kvarvarande 
mosse görs om till industrimark och att det i samband med 
detta placeras täta jordmassor mellan den nya mosskanten 
och sprängstensfyllningen kan vidare dränering undvikas. 
I huvudsak ligger den norra delen av Ryds mosse lågt i för-
hållande till omgivande mark. Sprängstensterasserna har av 
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ekonomiska skäl byggts upp ovanpå ursprunglig mark där 
detta varit möjligt. Det är alltså till stor del den ursprungliga, 
om än kompakterade moränen som underlagrar terrasserna. 
Se mer under rubriken Geoteknik och radon. I låglägen lig-
ger dock sprängstensterassen lägre än mossen, i dessa lägen 
har mosskanten läckt vatten och efter påpekande tätats och 
tunga massor har lagts upp för att undvika sprickbildning 
i mossen. Ytterligare åtgärder för den norra delen av Ryds 
mosse har inte bedömts nödvändiga.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom tidigare planarbete har en särskild arkeologisk utredning 
gjorts. Inga fornminnen hittades däremot några kulturläm-
ningar i form av tre äldre torpplatser (grunder och dylikt). 
Inga lämningar av antikvariskt intresse påträffades varför 
ytterligare arkeologiska undersökningar under planarbetet inte 
behövs. Kulturlämningarna har tagits bort i samband med att 
planen genomförs.

Geoteknik och Radon
De geotekniska förutsättningarna avviker inte från gällande 
plans. Vars slutsats är att moränen har hög bärighet och att 
sättningarna blir små vid framtida belastning. Någon risk för 
skred eller ras föreligger ej. (Översiktlig geoteknisk under-
sökning WSP 2009-04-21) Inom torvområdena är bärigheten 
dock starkt begränsad och de mindre torvområden som 
nyttjas som industrimark har därför grävts ur under genom-
förande av gällande plan. 

Exploateringen har inneburit att det skett stora förändringar 
av topografin i området då området har plansprängts och 
terrasserats. Under sprängstensutfyllnaden finns fortfarande 
de ursprungliga, fasta jordlagerna till stor del kvar, dock 
något kompakterade. Dessa består i huvudsak av morän. 

Terrasseringsarbete har utförts enligt gällande föreskrifter 
i AMA Anläggning. På de bergpartier där marknivån har 
varit högre än angiven terrasseringsnivå har vegetationstäcke 
och morän bort-schaktats för att sedan användas till terräng-
modulering inom området. Därefter har bergrensning med 
efterföljande sprängningsarbetet genomförts. Det sprängda 
berget har sedan använts till fyllningar inom området. 

I de mindre mossområden som tagits bort, har vegetation, 
torv och viss del av moränen schaktats bort och använts till 
terrängmodulering. Urgrävningen har gjorts ned till pack-
ningsbar morän eller fast berg. Uppfyllnad har gjorts med 
sprängt berg till angiven terrasseringsnivå. 

Alla typer av byggnader förutsätts kunna grundläggas med 
kantförstyvad bottenplatta eller separata sulor/plattor av 
betong.

Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning, 
(Norconsult, 2014-09-30) utgörs de våtmarksområden som 
kvarstår av mossmark med omgivande kärr. Skillnaden 
mellan mossmark och kärr är att mossmark i huvudsak 
tillförs vatten genom nederbörd medan kärr tillförs vatten 
i en kombination av yt- och grundvatten samt nederbörd. 
I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken 
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av 
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras 
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är 
nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket 
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med 
1-5 m mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå och låg 
genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad samtidigt 
som den inte släpper ifrån sig några större mängder vatten. 

En hydrogeologisk utredning gjordes 2016-10-24 som 
beskriver de hydrogeologiska förutsättningarna i Viared 
Västra., utredningen har reviderats 2017-03-20 och 2017-09-
18. Se mer under rubriken Dagvatten.

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

6. Vatten
Den kvarstående mossen inom planområdet är en del av Ryds 
mosse som har sin avrinning i Västersjön som i sin tur är en 
del av Viskans vattensystem.

Översvämningsrisk
Inom planområdet bedöms det inte finnas någon risk för 
översvämning. 

Dagvatten
En dagvattenutredning gjordes 2011 för den nu gällande 
planen. Då höjdsättningen i området har förändrats blev en 
ny dagvattenutredning nödvändig. Även en ny hydrogeo-
logisk utredning har gjorts för att klargöra vattenflödena i 
området och hur vattenbalansen i den kvarvarande mossen 
inom planområdet, liksom i den större delen av Ryds mosse 
sydväst om planområdet kan säkerställas. Så att rätt mängd 
vatten hamnar på rätt plats. 

Ändringen av markanvändningen från i huvudsak skog- och 
mossmark till hårdgjord yta innebär en ökning av dagvatten-
flödet från området på årsbasis. Så länge ytorna inte är 
hårdgjorda rör sig vattnet i stort sett som det gjorde tidigare, 
fast under sprängstensterasserna. Den damm som har anlagts 
och den del av mossen som ligger inom Viared Västra 
beräknas enligt utredningen ha kapacitet att fördröja framtida 
största flöden med en återkomsttid på 50 år. 
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För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas, fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet 
genom dammar samt mosse. Dammarna fördröjer och renar 
dagvatten. Dagvattenrening kommer ske både i växtbeklädda 
diken, mossen och i dagvattendammar. Reningseffekten följs 
upp genom kontrollprogram på utgående dagvatten samt i 
recipient. 

I nuläget avleds huvuddelen av dagvattnet inom området 
till Västersjön respektive södra delen av Ryds mosse, en 
mindre del avleds mot Viaredssjön. Efter utbyggnad föreslås 
avledningen mot Viaredssjön minimeras. För en utförligare 
beskrivning av dagvattenhanteringen i området hänvisas 
till dagvattenutredningen (COWI 2016-06-27) och den 
hydrogeologiska utredningen (COWI 2016-10-24, reviderad 
2017-03-20 och 2017-09-18).

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.

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. 

I planen för Prognosgatan, P1256, föreslås att kanten 
mellan planområdet och mossen tätas, i syfta att minimera 
påverkan på och dränering av den kvarvarande mossen. Inom 
planområdet kommer dagvatten fördröjas och renas. Rening 
och fördröjning kommer att ske i täta, växtklädda diken 
samt i dagvattendammar, viss fördröjning och i förekom-
mande fall rening kommer att ske inom respektive fastighet. 
Dagvatten kommer inte att infiltrera till grundvattnet 
genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), utan 
dagvattenflödena kommer att styras till mosse och dammar 
för att i möjligaste mån efterlikna förutsättningarna innan 
exploatering.

I och med åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området 
påverkas.

Befintlig byggnad vid områdets entré har fasaden indelad i vertikala fält som 
avviker i färg. Detta gör att fasaden upplevs mindre monoton.

Samma effekt ger avvikande material, som här med glas och grafisk betong.

Att använda sig av formelement som till exempel murar knyter an mot den 
rest av kulturlandskapet som fortfarande ansluter mot området. Här i form av 
gabionmurar.
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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. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten som till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 

Det finns ingen större mängd ytvatten inom planområdet. En 
bäck i sydvästra delen av planområdet avvattnar mossen mot 
den södra delen av Ryds mosse. 

Dagvatten i från området avrinner till Ryds mosses södra 
del, respektive till Västersjön och i någon mån Viaredsjön. 
Västersjön och Viaredssjön hade i den senaste klassningen 
som gäller 2009-2015 god ekologisk status. I förslaget till 
klassning efter 2015 har sjöarna dock måttlig ekologisk status.

Avledningen till Viaredssjön föreslås i planförslaget mini-
meras. Dagvattnet kommer därför att rinna mot Västersjön 
och södra delen av Ryds mosse. Vattnet kommer att renas 
i växtklädda diken, damm och i den kvarvarande delen av 
Ryds mosse inom planområdet, innan det når recipienten. 
Fördröjningsåtgärder på kvartersmark samt fördröjning i den 
kvarvarande delen av mossen samt de öppna dikena innebär 
att flödena till Västerjön inte kommer att förändras i någon 
större grad. 

Med föreslagna reningsåtgärder bedöms ytvattnet i recipient 
inte påverkas negativt. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. Gång- och cykelvägar är under utbyggnad i 
området, dessa ligger längs Prognosgatan där det är möjligt 
att ha visuell kontakt med andra trafikanter. Detta kan 
upplevas som mindre otryggt än att till exempel cykla igenom 

naturområden när det är mörkt. Föreslagen belysningslös-
ning innebär att vägbanan belyses också för de långsamma 
trafikanterna.

Identitet
Området kommer sannolikt att bebyggas med mycket stor-
skaliga industri- och lagerhallar. Bebyggelsemässigt kommer 
detta att knyta an till det befintliga industriområdet Viared. 
Särskilda utformningsbestämmelser finns för byggnader 
som ligger i anslutning till Rv 40. Planområdet utgör en 
entrépunkt till Borås för motortrafikanter som färdas österut. 
Som sådan är gestaltningen av området viktig. Förutom 
utformningsbestämmelser för tillkommande byggnader finns 
bestämmelse om att planteringar ska utföras samt att upplag 
och parkering inte får finnas mot Rv 40. 

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats. Beroende på vilka verksamheter som etablerar sig är 
det möjligt att nya mötesplatser uppstår i anslutning till, till 
exempel en populär lunchrestaurang. I och med att sällan-
köpshandel är möjligt inom delar av planområdet kan också 
dragare som drar folk som inte arbetar inom planområdet 
etableras. Breddningen av möjliga användningar innebär att 
en större blandning inom området blir möjlig.

8. Störningar på platsen
Planområdet är bullerstört från trafik på Rv 40. För de 
användningar som föreslås finns inga riktvärden kring 
buller. Användningen innebär att industri medges, även 
kontor och verksamheter medges och i mindre delar även 
sällanköpshandel och hotell. Vilket betyder att möjliga 
verksamheter inom området skulle kunna störa varandra. För 
hotell, som är den känsligaste verksamheten, gäller precis 
som för övriga verksamheter det inomhuskrav för buller som 
preciseras i BBR (Boverkets byggregler) några riktvärden för 
buller i fasad finns inte. Om det finns risk för bullerstörning 
är det alltså en fråga som hanteras med bättre ljudisolering 
av fasad. Riktvärden för utemiljöer, om uteplats anordnas, är 
samma som för bostäder. Att anordna bullerskyddad uteplats 
för hotellgäster och de som arbetar inom området bör vara 
möjligt, men är till skillnad från bostäder inte något krav.

För att undvika störning för befintliga bostäder har området 
närmast dessa reglerats som J1 icke störande småindustri.

Risk
Området ligger i direkt anslutning till Rv 40 som är utpekad 
farligt godsled. Borås Stad har tagit fram en översiktlig 
riskanalys för sina farligt-godsleder. I denna bedöms lämpligt 
skyddsavstånd mellan Rv 40 och mindre känslig verksam-
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het, till exempel industri, till 30 m. För normalkänslig 
verksamhet, till exempel kontor, gäller skyddsavstånd 40 m. 
I planen är ett prickmarksområde (mark där byggnad inte får 
uppföras) på mellan 20 och 40 m utlagt mot Rv 40. Utöver 
det tillkommer ytterligare avstånd mellan plangräns och 
vägkant. Totalt är avståndet mellan byggrättsgräns och Rv 40 
cirka 50 m. En bestämmelse har införts om att ventilation ska 
placeras högt och vetta bort från Rv 40, det är också lämpligt 
att ventilation utformas så att den är avstängningsbar. Inom 
en mindre del av planområdet medges även fordonsservice, 
vilket i praktiken ofta innebär bensinstationer. Från bensin-
stationer är det utifrån riskhänseende lämpligt med ett minsta 
avstånd till bostäder och hotell/motell på 50 m. En bestäm-
melse har införts om detta, samt att det ska vara möjligt att 
utrymma hotell bort från bensinstationer.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Närmast befintliga bostäder är användningen reglerad 
som icke störande småindustri.

Ljusstörningar
Reglering av skyltar har gjorts i planen så att blinkande 
eller bildväxlande skyltar inte är tillåtna. Ljusstörningar för 
trafikanter på Rv 40 bör därför inte uppstå. Fasader mot Rv 
40 är riktade mot norr, ljusstörningar i form av reflexer har 
därför bedömts som mindre troliga. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna 
överskrids troligen inte på platsen och de bedöms inte troligt 
att de kommer att överskridas på grund av den nya bebyggelse 
som tillåts i detaljplanen. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att marken ska användas som 
gator. NATUR anger naturmark. 

Kvartersmark
Bokstaven J står för industri, J1 innebär icke störande småin-
dustri, K tillåter kontor. Bokstaven Z står för verksamheter 
och är en flexibel användning som kan inrymma till exempel 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel 
med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad 
karaktär med begränsad omgivningspåverkan. I huvudsak 
anges Z1, inom dessa områden får inte sällanköpshandel 

byggas. E tillåter att tekniska anläggningar får uppföras och 
O att hotell eller motell får byggas, G står för fordonsservice 
som till exempel bensinstationer.

Huvudmannaskap allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

Utnyttjandegrad och begränsningar        
Detaljplanen tillåter att 70 % respektive 60 % av fastighet-
sarean bebyggs. Prickad mark innebär att byggnader inte får 
uppföras, med undantag för tekniska anläggningar.

Egenskaper på kvartersmark
På samma sätt regleras kvartersmarken med bestämmelser 
om att planteringar ska finnas mot Prognosgatan och mot Rv 
40 och att parkeringar och ytor för fastighetens interna logis-
tik ska lösas på kvartersmark. Med plantering menas grönska
som kan växa med de förutsättningar som området har,
till exempel genom att marken tätas och fylls med jord, eller 
genom större planteringslådor anpassade för större växter och 
träd. Den växtlighet som av egen kraft etablerar sig kan vara 
värd att vårda sig om, särskilt gäller det de träd som etablerar 
sig. Träd ger en nivåskiktning i planteringarna och tar ned 
skalan mellan de storskaliga byggnaderna och de människor 
som ska röra sig i vägområdet.

Utformning och utseende 
Utformningsbestämmelser har införts för byggnader längs Rv 
40. Bestämmelserna är till för att ge ett varierat uttryck och 
första intryck för resenärer som kommer västerifrån.  God 
gestaltning eftersträvas vilket också innebär att skyltar och 
dylikt inte ska vara blinkande eller föränderliga, mot Rv 40 
gäller att skyltar ska monteras på fasad. Skyltmaster tillåts ej. 
För övriga området medges skyltmaster, men dessa får inte 
vara högre än byggnadens nockhöjd. Inom området gäller 
högsta totalhöjd 16 m respektive 30 m, takvinkeln är begrän-
sad till 14 grader.

Information
Vid verksamheter med stora parkering- , ranger- eller upp-
ställningsytor kan krav på oljeavskiljning komma att ställas. 
Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitets-
krav kan släppas orenat till det kommunala dagvattennätet. 
Vid högre föroreningshalt kan krav på rening innan utsläpps-
punkt komma att ställas. Rent takdagvatten får släppas direkt 
till naturmark inom planområdet. Kvartersmark får med 
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fördel göras tät för att underlätta dagvattenhanteringen. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planarbetet har tydligast koppling till målområdet ”Företa-
gandet växer genom samverkan”. 

Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera 
sig i Borås. ”Längs de större riksvägarna finns attraktiva 
områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommu-
nikationer till stadskärnan”. Planändringen innebär att 
attraktiv mark, med visningsläge mot Rv 40 kan erbjudas och 
också utnyttjas effektivare. Därmed anses planförslaget vara 
förenligt med Borås Stads vision.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande mål 
är särskilt relevanta för planändringen: 

»  En resurshushållande bebyggelsestruktur.

» Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjlig-
het för handel och service.

» Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för 
kollektivtrafik.

» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

» Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöj-
ligheter.

Miljömål
» Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras och 
renas inom området för att minimera föroreningar till 
närliggande vattendrag.

» God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verksam-
hetsområde med omsorg om gestaltning och gröna inslag.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs även under 
respektive rubrik. Till exempel under rubriker som bebyg-
gelsestruktur, buller eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts för gällande plan och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) finns. 

Planändringen innebär inte någon större förändring av mark-
användning jämfört gällande plan även om användningen 
har breddats med användningen Z (verksamheter), i delar 
med användningen G (fordonsservice) och O (hotell/motell)
och dragningen av lokalgatan till viss del ändrats. Ingen ny 
naturmark tas i anspråk. I ett fall har användning ändrats 
från allmän plats lokalväg till industrimark. I huvudsak så 
innebär planen att exploateringsgraden ökar inom ett redan 
ianspråktaget område. 

Under planarbete för Viared 8:110 - Prognosgatan har en 
MKB tagits fram för området, det planområdet är undantaget 
i denna planändring. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs för 
aktuell planändring. 

Störningar som planen ger upphov till 
Planen påverkar trafiksituationen på platsen till viss del. 
I jämförelse med vad som tillåts i befintlig plan innebär 
planändringar att exploateringsgraden ökar i delar av 
planområdet, vilket kan antas innebära att också trafiken 
kommer att öka. Sett till gällande plans trafikinnehåll är dock 
påverkan att betrakta som relativt liten ur ett störningsper-
spektiv. Dock kan det framöver komma att krävas åtgärder 
vid Nabbamotet för de framtida sammantagna trafikflödena.

Hållbar utveckling                                                
Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och cykel-
trafik samt goda förutsättningar för kollektivtrafik. Fjärrvär-
meanslutning är möjlig.

Miljö                                                          
Inom planområdet är det främst påverkan på vatten som 
varit föremål för diskussion. Jämfört gällande plan så innebär 
planförslaget inte att förutsättningarna försämras. Dagvatten 
förutsätts tas om hand och renas inom området innan det 
släpps till recipient. Också eventuellt förorenat släckvatten 
som inte kan samla upp på de enskilda fastigheterna kan 
samlas upp i de föreslagna dagvattendammarna som kan 
stängas av och förhindra att släckvatten når recipient.  
 

Naturvärden                                                             
Inom planområdet finns begränsat med naturvärden. De 
naturvärden som finns inom området är avgränsade till den 
norra delen av Ryds mosse. Mossen kommer i huvudsak att 



DETALJPLAN 15

kringbyggas med industri, men får inte sämre förutsättningar 
än med gällande plan. Med genomförande av planen för 
Viared 8:110 Prognosgatan föreslås att en bortsprängd vatten-
delare återställs. Ett återställande av vattendelare leder till 
att avvattningen av den norra delen av mossen upphör och 
denna istället avvattnas, liksom tidigare, mot sydväst. I den 
sydvästra delen av planområdet planeras en damm som kan 
fungera som kvävefälla. Detta för att minska påverkan på 
den södra delen av Ryds mosse, utanför planområdet. Kväve-
fällan tillsammans med en styrning av vattenflödena, via 
befintlig mosse och växtklädda diken ger förutsättningar för 
att södra delen av Ryds mosse ska kunna kvarstå som mosse 
och inte växa igen. Genom att vattenbalansen bibehålls. Inga 
naturvärden kvarstår i övriga naturmarksområden.

Landskapsbild/stadsbild                                
Planens genomförande kommer endast att påverka land-
skapsbilden marginellt. Med föreslagen ökning av exploate-
ringsgraden kommer området att upplevas tätare och stora 
obebyggda överytor kan undvikas.

Grönområden                                                           
Inom planområdet finns stora ytor naturmark, det är dock 
ytor som sannolikt kommer att ha begränsat rekreations-
värde. Med ändrad dragning av lokalgatan kommer dock 
mossen att bli mer tillgänglig, då den inte längre i sin helhet 
är kringbyggd av industri. Detta påverkar upplevelsen av 
området, som sannolikt kommer att upplevas som grönare än 
om gällande plan genomförs.

Infrastruktur                                                            
Planändringen förändrar inte trafikföring, vägområden eller 
övrig infrastruktur. Även om läget på lokalgatan har föränd-
rats inom del av planområdet. En ny dagvattenutredning har 
gjorts och hanteringen av dagvatten har anpassats till denna 
och till områdets förutsättningar. Se mer under rubriken 
Vatten - dagvatten.

Nya arbetstillfällen                                             
Planen väntas tillföra ytterligare arbetstillfällen i Viared 
Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd                  
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Närmast befintliga bostäder är användningen 
reglerad som icke störande småindustri, vilket betyder att 
planändringen inte innebär någon större förändring för 
omgivningen.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen för iordningställande av de områden 
som ännu inte iordningställts regleras i samarbetsavtal, 
daterat 2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan kommunen och 
Viared industrimark AB.

Kommunen ansvarar, i egenskap av huvudman för allmänna 
platser, för framtida drift och underhåll av natur och gata 
inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberför-
sörjning.

Avtal                                                         
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och 
Viareds Industrimark AB som bland annat reglerar finansie-
ring och ansvar för att iordningställa marken inom området, 
marköverlåtelser mm.

Kommunen har i dagsläget (2018-04-09) tecknat sju 
köpeavtal med köpare som etablerat eller avser att etablera 
verksamheter i området.

Fastighetsrättsliga frågor

Totalt 8 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Blixten 1, Haglet 1, Viared 5:1, Viared 8:110, Viared 14:19, 
Solskenet 1, Solskenet 3 och Stormen 1.

Viared 5:1 och Viared 14:19 ägs av kommunen. Övriga 
fastigheter har privata fastighetsägare (se den till detaljplanen 
tillhörande fastighetsförteckningen).

Viared 5:1 och Viared 14:19 ägs av kommunen. Övriga 
fastigheter har privata fastighetsägare (se den till detaljplanen 
tillhörande fastighetsförteckningen).

Ytor på privata fastigheter som enligt detaljplanen ska 
utgöra allmän plats kan överföras till kommunens fastighet 
Viared 14:19 genom fastighetsreglering. Nya fastigheter inom 
planområdet kan bildas genom avstyckning.
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JKZ1E

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gatumark

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Industri, kontor, verksamheter (dock ej
sällanköpshandel) och tekniska anläggningar.

JKZEOG Industri, kontor, verksamheter, hotell, tekniska
anläggningar och fordonsservice.

NaturNATUR

Kvartersmark

Karta ritad av Mikaela Ranweg, Ramböll

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-04-05

Upprättad 2018-04-05

Mätklass II
Grundkarta

N

Tekniska anläggningar.E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Begränsning av markens bebyggande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Utformning av allmänna platser

allé Planterad trädrad ska anordnas.
+0,0 Föreskriven höjd över grundkartans nollplan.

Utnyttjandegrad

Mark och vegetation

dagvatten Mossmark. Marken ska nyttjas för dagvattenhantering

Körbar utfart får inte anordnas.

Master, skorstenar och dylikt får inte överstiga höjden + 224 meter över
nollplanet.

Högsta totalhöjd i meter. Utöver angiven höjd får mindre
anordningar för ventilation och dyligt anordnas.

lövskog

INFORMATION
Planavgift kommer att debiteras vid bygglov.

Strandskydd är upphävt inom kvartersmark.a

stenmur

f

Största taklutning 14 grader. Avvikelse kan tillåtas för mindre del av tak.

Byggnader där människor stadigvarande vistas ska utföras radonskyddande

JKZE Industri, kontor, verksamheter och tekniska
anläggningar.

Järnvägstrafik. Om beslut om järnvägskorridor i
Trafikverkets järnvägsutredning så medger.

[T]

Plantering ska anordnas. Plantering ska ges gles
lövskogskaraktär, buskvegetation under ledning.

e00 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean
I beräkning av byggnadsarea ska ev. järnvägskorridor inom fastigheten
inte räknas med i fastighetsarean.

Parkering samt ytor för internlogistik ska lösas på fastigheten.

På prickmark utmed Prognosgatan ska plantering anläggas och uppgå till
minst 70 %.

Byggnader får inte uppföras, med undantag för
tekniska anläggningar.

n4 Parkering och upplag får inte anordnas. Plantering ska
anordnas och uppgå till minst 70 %.

Utformning

Utförande

Skyltar och dylikt får ej vara blinkande eller rörliga. Skyltmaster får inte
överstiga byggnadens nockhöjd. Skyltmaster medges ej mot R40.

Fönsterarean mot riksväg 40 får inte understiga 5%. Fasadfärgs
kulörstyrka ska inte överstiga 50%, med undantag för accenter.
Fasader längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker
i färg, material eller textur.

el Kraftledning med skyddszon. Avstånd mellan
elledning och anslutande marknivå får inte
understiga 7,5 m.

Kvartersmark får med fördel göras tät för att underlätta dagvattenhantering.

Skyddsområde gäller inom 40 m på var sida om kraftledning. Med JKZE
betecknat område får endast bebyggas med uthus och garage där
människor ej stadigvarande vistas.

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Byggnadsteknik
Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan
släppas orenat till det kommunala dagvattennätet. Vid högre
föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt komma att ställas.
Rent takdagvatten kan släppas till naturmark inom planområdet.

Takmaterial får inte vara av zink eller omålad galvaniserad plåt.

Fastigheter ska höjdsättas på sådant sätt att dagvatten inte kan avrinna
ytledes till allmän plats.

Störningsskydd

m Hotell/motell ska vara möjliga att utrymma bort från eventuell
bensinstation. Avstånd mellan hotell och bensinstation ska inte
understiga 50 m.

200 m80
Skala 1:2000 A0

200 40 60 100

Ändring av detaljplan för del av Viared
västra

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2016-612

2017-12-11
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2018-04-09

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Jonatan Westlin

DEL.

Viared 14:19 m. fl.

J1KZ1E
Icke störande småindustri, kontor, verksamheter
(dock ej sällanköpshandel) och tekniska
anläggningar.

Befintliga stenmurar och anslutande marknivå ska
sparas.

2018-04-19
SBN

m Ventilation ska placeras högt och vetta bort från Rv40. utrymning
ska kunna ske bort från Rv40.1

2
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kulörstyrka ska inte överstiga 50%, med undantag för accenter.
Fasader längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker
i färg, material eller textur.

el Kraftledning med skyddszon. Avstånd mellan
elledning och anslutande marknivå får inte
understiga 7,5 m.

Kvartersmark får med fördel göras tät för att underlätta dagvattenhantering.

Skyddsområde gäller inom 40 m på var sida om kraftledning. Med JKZE
betecknat område får endast bebyggas med uthus och garage där
människor ej stadigvarande vistas.

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Byggnadsteknik
Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan
släppas orenat till det kommunala dagvattennätet. Vid högre
föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt komma att ställas.
Rent takdagvatten kan släppas till naturmark inom planområdet.

Takmaterial får inte vara av zink eller omålad galvaniserad plåt.

Fastigheter ska höjdsättas på sådant sätt att dagvatten inte kan avrinna
ytledes till allmän plats.

Störningsskydd

m Hotell/motell ska vara möjliga att utrymma bort från eventuell
bensinstation. Avstånd mellan hotell och bensinstation ska inte
understiga 50 m.
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J1KZ1E
Icke störande småindustri, kontor, verksamheter
(dock ej sällanköpshandel) och tekniska
anläggningar.

Befintliga stenmurar och anslutande marknivå ska
sparas.
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m Ventilation ska placeras högt och vetta bort från Rv40. utrymning
ska kunna ske bort från Rv40.1

2



Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

5:1

1

14:19

1

9

2

5:1

5

1

1

9:58

14:19

8:110

1

16:41

12:2

s:36

16:41

11:1

s:38

9:61

9:59

9:60

9:14

9:15

9:16

9:17

9:8

9:18

9:19

9:7

13:1

5:1

s:38

9:57

9:56

HAGLET

SOLSKENET

STORMEN

BLIXTEN

VINDTYGET

Segloravägen

Se
glo

ra
vä

ge
n

Nab
ba

ga
tan

Nabbagatan

Västra Boda

Råd
de

hu
lts

vä
ge

n

Prognosgatan

Prognosgatan

Prognosgatan

6397200

10
76

00

6397200

10
92

00

6396000 6396000

6397200

10
84

00

6396600

10
76

00

6396600

10
92

00

31

25

36

23A

7

6

10

14

9

12

11

14

16

18

13

20

15

12E

12

8A8

5E

3

1

1A

6A

ILLUSTRATIONSKARTA

Plangräns

200 m80
Skala 1:2000 A0

200 40 60 100

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Karta ritad av Mikaela Ranweg, Ramböll

Beteckningar illustration

Illustrerad tomtgräns

Befintlig byggnad

Tillkommande byggnad

Dagvattendamm

200 m80
Skala 1:2000 A0

200 40 60 100

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-04-05

Upprättad 2018-04-05

Mätklass II
Grundkarta

N

Ändring av detaljplan för del av Viared
västra

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2016-612

2017-12-11
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2018-04-09

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Jonatan Westlin

DEL.

Viared 14:19 m. fl.
2018-04-19

SBN



Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

5:1

1

14:19

1

9

2

5:1

5

1

1

9:58

14:19

8:110

1

16:41

12:2

s:36

16:41

11:1

s:38

9:61

9:59

9:60

9:14

9:15

9:16

9:17

9:8

9:18

9:19

9:7

13:1

5:1

s:38

9:57

9:56

HAGLET

SOLSKENET

STORMEN

BLIXTEN

VINDTYGET

Segloravägen

Se
glo

ra
vä

ge
n

Nab
ba

ga
tan

Nabbagatan

Västra Boda

Råd
de

hu
lts

vä
ge

n

Prognosgatan

Prognosgatan

Prognosgatan

6397200

10
76

00

6397200

10
92

00

6396000 6396000

6397200

10
84

00

6396600

10
76

00

6396600

10
92

00

31

25

36

23A

7

6

10

14

9

12

11

14

16

18

13

20

15

12E

12

8A8

5E

3

1

1A

6A

ILLUSTRATIONSKARTA

Plangräns

200 m80
Skala 1:2000 A0

200 40 60 100

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Karta ritad av Mikaela Ranweg, Ramböll

Beteckningar illustration

Illustrerad tomtgräns

Befintlig byggnad

Tillkommande byggnad

Dagvattendamm

200 m80
Skala 1:2000 A0

200 40 60 100

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-04-05

Upprättad 2018-04-05

Mätklass II
Grundkarta

N

Ändring av detaljplan för del av Viared
västra

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2016-612

2017-12-11
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2018-04-09

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Jonatan Westlin

DEL.

Viared 14:19 m. fl.
2018-04-19

SBN



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare. Rätten till området kan även 
säkerställas genom ledningsrätt.

Detaljplanen kommer innebära följande konsekvenser för de 
fastigheter som är direkt berörda:

Blixten 1:  Ökad utnyttjandegrad 

Haglet 1:  Ökad utnyttjandegrad samt mer   
   tillåtande byggnadshöjd

Viared 8:110:  Ökad utnyttjandegrad samt mer   
   tillåtande byggnadshöjd

Viared 14:19:  Ökad utnyttjandegrad samt mer   
   tillåtande byggnadshöjd

Solskenet 1:  Ökad utnyttjandegrad

Solskenet 3:  Ökad utnyttjandegrad

Stormen 1:  Ökad utnyttjandegrad

Ekonomi

Kommunen och övriga fastighetsägare i området kan 
tillgodogöra sig den värdeökning av fastigheterna som 
detaljplanen medför genom ökad utnyttjandegrad och mer 
tillåtande byggnadshöjder.

I övrigt bedöms inte någon part påverkas ekonomiskt av 
detaljplanen då det i princip bara är användningsbestämmel-
ser som förändras jämfört med gällande detaljplan.

Planarbetet finansieras genom planavgifter som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplaneändringen 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.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 »  Hydrogeologisk utredning (COWI, 2017-09-19)

 »  Dagvattenutredning (COWI, 2016-06-27)

 »  PM Naturmiljö (COWI, 2016-10-06)

 »  Kontrollprogram (COWI, 2017-02-16) 

 » Trafikutredning (SWECO, 2018-04-09)

 » Redovisning av geotekniska förutsättningar (Kanona-
den 2018- 02-12)

Följande utredning togs fram i gällande plan och utgör 
underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2009-04-21, rev. 2011-09-
05)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramböll genom Mikaela Ranweg. 
Handläggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mikaela Ranweg 
plan- och bygglovschef  plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson   
Mark- och exploateringsingenjör   
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för del av Viared västra, Viared 14:19 m. fl, Borås Stad, upprättad den 9 april 2018

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 i beslut § 513 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Samhällsbyggnadsnämn-
den gav 2016-03-22 i beslut § 78 Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att 
nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen.

 2017-12-11 beslutade planchefen i beslut § Pl 2017-13 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 19 december 2017 – den 28 januari 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsre-
dogörelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Den föreslagna 
ändringen av detaljplanen är positiv och är i linje med 
önskad utveckling i området. Dock är det viktigt att utreda 

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 8 
december 2018 har ägt rum under tiden 19 december 2017 – 
28 januari 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

18 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådsti-
den. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » På plankartan har en justering av användningsgränsen 
gjorts i anslutning till föreslagen cirkulationsplats.

 » Kvartersmarken har utökats på en tomt vid områdets 
entré för att göra denna mer ändamålsenlig. Den 
utökade tomten har lagts som u-område och med detta 
medges att diket kulverteras.

 » Planbestämmelser avseende skyddsavstånd har tagits 
bort och ersatts av användningen icke-störande industri 
J1

 » Även användningen H - handel har tagits bort och 
justeringar har gjorts kring var sällanköpshandel - Z1 
medges. Z1 har tagits bort längs Rv 40 och utökats 
centralt i området för att harmoniera med detaljplan för 
Prognosgatan P1220.

 » Förtydliganden i planbeskrivningen har gjorts under 
stycke 3. Gator och trafik, 4. Teknisk försörjning, 
Skyddsåtgärder, Geoteknik och radon, 8. Störningar på 
platsen, Kvartersmark och Miljö. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

1. Yttranden från remisspart 22
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möjligheten till att det ytmässigt finns utrymme i förhållande 
till plangränsen för nytt vägmot på väg 40 vid Boråstorpet. 
Möjligheten till ett nytt mot vid Boråstorpet är viktigt för 
framtida möjligheter till nya verksamhetsområden i närom-
rådet.

Kommentar
Noteras. Tillräckliga ytor för framtida mot finns i anslutning 
till planområdet.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att en trafikutredning bör tas fram i 
samband med planförslaget för att utvärdera exploateringens 
påverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten på det 
statliga vägnätet. Av trafikanalysen (SWECO 2010-02-28) 
framgår att bedömningen av framtida trafikalstring är mycket 
osäker. Dagens planförslag medger större byggrätter och mer 
flexibilitet vilket gett ännu osäkrare bedömning av planens 
effekter på trafiken. Ni behöver göra en trafikutredning 
utifrån hela Viared; det vill säga inte enbart med denna plan. 
Utredningen ska inkludera basår år 2040. Utredningen ska 
även visa vilket indata som använts och hur man beräknat 
trafiken år 2040. En trafikutredning ska utvärdera exploa-
teringens påverkan på trafiksystemets framkomlighet och 
trafiksäkerhet utmed statligt vägnät. Länsstyrelsen betonar 
att utredningen måste analysera planförutsättningar och 
lämna förslag på genomförbara åtgärder som kan göra plan-
förslaget acceptabelt ur trafiksäkerhets och framkomlighets 
perspektiv. Kommunen bör således redogöra för påverkan på 
riksintresse kommunikation samt trafiksäkerheten. 

Planförslaget behöver kompletteras med en geoteknisk utred-
ning i enlighet med Statens Geotekniska Instituts yttrande, 
där kommunen framförallt ska belysa vilka geotekniska 
förutsättningar som råder inom planområdet idag.. 

Ni behöver också justera planen så att den industri som 
medges hanteras och beskrivs i planen så ett godtagbart sätt. 
Länsstyrelsen anser att ni med att ange skyddsavstånd menar 
att det är ”ej störande industri” som får lov att bedrivas inom 
området. Vi anser inte planen hanterar konsekvenserna av 
den typ av industri som den medger. Boverket avråder ifrån 
att reglera skyddsavstånd på det sätt som ni gör i planen. 
Frågan behöver hanteras vidare.

Länsstyrelsen lämnar även råd gällande markföroreningar, 
vatten, skadebegränsande åtgärder, men har inga ytterligare 
synpunkter kring detta.  Länsstyrelsen påpekar att det finns 
risk att området kommer att påverkas av en framtida Göta-
landsbanan vilket kommunen behöver vara medveten om.

Kommentar 
Trafikutredning har tagits fram inför granskning. Geotek-
niskt underlag från projektering finns och redovisas inför 

granskning, liksom geoteknig undersökning för gällande 
plan.. Regleringen  har setts över för att bättre svara mot ett 
ändamålsenligt skydd mot störningar.

S3 Trafikverket 
Förslaget är inom en relativt smal passage av Götalandsba-
nan. Trafikverket råder kommunen att avvakta med förslaget 
tills Nationell plan 2018-2029 är beslutad.

Trafikverket kan inte ta ställning till planens påverkan på 
statlig infrastruktur innan kommunen redovisat de trafikala 
effekterna fullt utbyggd plan år 2040. Förslagsvis ska de 
trafikala effekterna av hela Viareds verksamhetsområde 
presenteras.

Götalandsbanan: Planen ligger inom ”midjan” för nya 
höghastighetsjärnvägen, här är endast en relativt smal 
massage utpekad. Att planen kommer påverkas av järnvägen 
är därför högst sannolikt. Det är ändå oklart hur plan-
området kommer påverkas. Att förlägga byggrätter inom 
korridorerna kommer att försvåra och fördyra framtida 
höghastighetsjärnväg genom Borås. Hur Trafikverket går 
vidare med lokaliseringsutredningen är ännu inte beslutat, 
det vet vi först när regeringen beslutar om ny nationell plan 
2018-2029.

Trafikalstring: Av trafikanalysen (SWECO 2010-02-28) 
framgår att bedömningen av framtida trafikalstring är 
mycket osäker. Dagens planförslag medger större byggrätter 
och mer flexibilitet vilket gett ännu osäkrare bedömning av 
planens trafikala effekter. Trafikverket anser att kommunen 
ska göra en trafikutredning utifrån hela Viared; det vill säga 
inte enbart med denna plan. Utredningen ska inkludera basår 
år 2040. Utredningen ska även visa vilket indata som använts 
och hur man beräknat trafiken år 2040. En trafikutredning 
ska utvärdera exploateringens påverkan på trafiksystemets 
framkomlighet och trafiksäkerhet utmed statligt vägnät. 
Utredningen måste analysera planförutsättningar och lämna 
förslag på genomförbara åtgärder som kan göra planförslaget 
acceptabelt ur trafiksäkerhets och framkomlighets perspektiv.

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: För närvarande är åtgärds-
valsstudien (ÅVS) Noden Borås på remiss fram till den 21 
mars 2018. I studiens skrivs att Nabbamotet fungerar väl i 
dagsläget men exploateringen av Viared västra kommer att 
medföra en successivt ökande trafikbelastning. Sannolikt 
kommer området få stora inslag av logistik och lagerverk-
samhet vilket betyder att andelen tung trafik kommer att öka. 
Trafikplatsen riskerar att inte uppfylla sin funktion med den 
framtida trafiktillväxten. Av denna anledning måste kommu-
nen ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen för hela Viareds 
verksamhetsområde. Att utreda de trafikala effekterna av 
exploateringen är även ett åtgärdsförslag som lyfts i studien.
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Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Linjeföringen har justerats, utfartsförbud har lagts mot 
motet.

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö och kunsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete 
underförutsättning att miljöförvaltningens synpunkter 
beaktas. 

Miljöförvaltningens synpunkter

Dagvatten: Vi önskar följande justering av planbestämmelsen 
om dagvattnet, under rubriken Byggnadsteknik, behöver 
förtydligas enligt följande för att tydliggöra att rent takvatten 
enbart kan släppas till naturmark inom planområdet och 
inte till naturmark utanför planområdet;  ”Dagvatten som 
klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan släppas 
orenat till det kommunala dagvattennätet. Vid högre föro-
reningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt komma 
att ställas. Rent takdagvatten kan släppas till naturmark inom 
planområdet”.

Luft: Avsnittet om Luft i planhandlingarna bör justeras. 
Eftersom en luftutredning inte gjorts bör skrivningen 
”Miljökvalitetsnormerna överskrids inte på platsen” ersättas 
av; ”Miljökvalitetsnormerna överskrids troligen inte på 
platsen”. Miljöförvaltningen delar dock bedömningen om att 
en luftutredning inte krävs på platsen. 

Störningar: Miljöförvaltningen vill uppmärksamma på att 
byggtiden med täktverksamhet kan ge upphov till störningar 
under byggtiden. Genomförandetiden är också lång.  Planbe-
stämmelser finns angående skyddsavstånd till bostäder från 
planlagd industri. 

Trafik: Enligt planhandlingarna är det tveksamt om busslin-
jen kommer att förlängas, åtminstone innan hela området är 
utbyggt. En kilometer till hållplats är för långt avstånd för 
att ses som goda arbetspendlingsmöjligheter. Fortsatt dialog 
krävs med berörda parter. Förbindelserna behöver vara 
goda, redan från start, eftersom det påverkar trafiken i andra 
områden i staden även om problem inte uppstår lokalt. Det 
påverkar också för arbetstagare att tacka ja till arbete för de 
som saknar bil. 

Sällanköpshandel: I den nya planen möjliggörs Z-verksam-
heter. Bokstaven Z står för ”verksamheter” och är en flexibel 
användning som kan inrymma till exempel service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrym-
mande varor och andra verksamheter av likartad karaktär 
med begränsad omgivningspåverkan. I några delar av 

Skyltar: Vid skyltning mot väg 40 ska kommunen höra med 
Trafikverket för inte påverka trafiksäkerheten.

Kommentar
Trafikutredning har tagits fram inför granskning. Kommu-
nen är medveten om att planområdet ligger inom utrednings-
område för Götalandsbanan, men vill påpeka att det handlar 
om en ändring av en redan gällande plan. Skyltar är bygglovs-
pliktiga, vid möjlig risk för trafiksäkerheten hörs trafikverket 
i bygglovet.

S4 Statens geoteknisk institut (SGI) 
Påpekar att planen saknar bifogat geotekniskt underlag 
och att SGI därför inte kan utläsa vilka geotekniskaförut-
sättningar som råder inom planområdet. Detta behöver 
förtydligas med redovisning av naturliga jordlagerföljder, 
befintlig topografi, avschaktade och uppfyllda områden, 
hydrogeologiska förhållanden, bergtekniska förhållanden 
inom och kring planområdet. SGI efterfrågar också att 
geotekniksa säkerhetsfrågor ska utredas avseende risk för ras 
och skred för befintliga och planerade förhållanden. Krävs 
det åtgärder eller restriktioner  för att uppnå tillfredställande 
stabilitet ska detta säkerställas i planen. Egenskapsbestäm-
melse n2 anger att upplag av överskottsmassor medges 
under förutsättning att dränering av dagvatten säkerställs, 
geotekniska förutsättningar klarläggs samt att plantering 
anordnas. Geotekniska förutsättningar och säkerhetsfrågor 
ska klarläggas i planskedet och kan inte senareläggas till 
marklovs- eller bygglovsskedet. SGI anser därför att geotek-
niska säkerhetsfrågor avseende upplag av överskottsmassor 
inom dessa områden ska utredas.

Kommentar
I gällande plan finns en översiktlig geoteknisk utredning 
framtagen, geotekniskt underlag finns även från projektering 
och redovisas inför granskning.

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att linjeföringen av gatan behöver 
justeras i sydvästra delen med hänsyn till att inte försvåra för 
den tunga trafiken inom området.

Med hänsyn till framtida planer på ny anslutning till rv 40 
mot Boråstorpet behöver risken för anordnande av in-/
utfarter undanröjas med utfartsförbud för den del av kvarter-
smarken som gränsar mot planerad ny anslutning.

För framtida funktion av dagvattenhanteringen inom 
området är det av stor vikt att tillsyn görs för att säkerställa 
att erforderliga fördröjningsåtgärder inom kvartersmarken 
verkligen utförs.



DETALJPLAN 25

planområdet anges Z1, inom dessa områden får inte sällan-
köpshandel byggas. Miljöförvaltningen ser gärna en djupare 
analys om sällanköpshandel är lämplig inom planområdet 
och vi ser gärna att sällanköpshandeln begränsas här. Utställ-
ningshandlingarna till ny översiktsplan för Borås lyfter fram 
att främst befintliga handelsområden; Centrum, Knalleland, 
Åhaga och Lundaskog ska stärkas och utvecklas. Motiv till 
avsteg från Översiktsplanen (som ju förväntas antas inom 
kort), behöver förtydligas; om det finns starka skäl. Eftersom 
god kollektivtrafik saknas i området idag krävs också åtgärder 
om området ska utvecklas för sällanköpshandel. Även om vi 
”sällan” köper vissa varor, kan ju resor genereras även innan 
du bestämmer dig för ett köp, när du tittar på olika alternativ. 
Kollektivtrafiken behöver byggas ut i området. 

Kommentar
Bestämmelsen om dagvatten och texten om luftkvalitet 
justeras i enlighet med yttrandet. Regleringen om skydd mot 
störningar har setts över. Enligt synpunkt från Västtrafik är 
det troligt att busslinjen kommer att förlängas. Användning 
H handel har tagits bort och Z inklusive sällanköpshandel 
ryms i granskningsförslaget endast centralt i planområdet, 
där viss utökning skett för att harmoniera med P1256, 
detaljplan för Viared 8:110 - Prognosgatan.  Samtidigt har 
sällanköpshandel indexerats bort i det större området mot 
Rv40.

S7 Borås Energi och Miljö 
Önskar att följande ändringar görs i planbeskrivningen 

Lägg till en rubrik: 

Sprinkler: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till 
sprinklerledningar i gatan.

Ändra avfall till:

Avfall: Då detaljplanen innefattar enbart verksamheter är 
det upp till varje företag att själva välja system för omhän-
dertagande av sitt avfall. Dock uppstår avfall jämförligt med 
hushållsavfall i alla verksamheter där det vistas människor 
(exv. lunchrum, restauranger). Allt sådan avfall (matavfall, 
restavfall) är verksamheterna skyldiga att sortera ut och de 
måste ha abonnemang för detta hos Borås Energi och Miljö 
AB. Avfall som uppstår i verksamheten (produktion etc.) får 
verksamheten anlita valfri entreprenör som samlar in.

Kommentar 
Texten i planbeskrivningen justeras enlig yttrandet.

S8 Vattenfall AB 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i detta 
ärende.

Kommentar
Noteras.

S9 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.

S10 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker ändring av detaljplan för del av 
Viared västra Viared 14:19 m.fl.

Kommentar
Noteras.

S11 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Viared 
Västra, Viared 14:19, Borås Stad.

Kommentar
Noteras.

S12 Sociala omsorgsnämnden 
Avstår remissvar. 

Kommentar
Noteras.

S13 Västtrafik
Västtrafik har tagit del av Detaljplan för Viared Västra, 
Viared 14:19, diarienummer BN2016-612. Vi ser positivt på 
utbyggnadsplanerna och har följande synpunkter. Vi tolkar 
kartan över trafikering i området som att det kommer att 
finnas en cirkulationsplats där vi kan vända. Detta, eller 
en vändslinga, är nödvändigt då linje 20 är så lång att det 
krävs reglering vid ändhållplatsen om vi ska kunna trafikera 
området med tillräcklig kvalitet. Slingkörning medger 
inte reglertid och skapar en otydlighet mot kund som inte 
är önskvärd. Vi tolkar också kartan som ett principiellt 
trafikeringsexempel och beroende på var det hamnar flest 
arbetsplatser kan linjesträckningen ändras till det norra 
benet. Hållplatsers placering går att diskutera för att få bästa 
möjliga tillgänglighet.

Kommentar
Att vändmöjlighet finns för buss kommer att tillses under 
genomförandet.

S14 Polismyndigheten
Vid anläggning av planer för verksamheter som avses i denna 
detaljplan är det viktigt att ha med sig även det brottsförebyg-
gande perspektivet. Det gäller för en sådan plan framförallt 
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vid anläggning av parkeringsplatser och gator/vägar och 
gång- och cykelbanor. I övrigt har polisområdet ingen 
erinran.

Kommentar
Gator och gång-cykelvägar är utformade i enlighet med VGU 
för att vara säkra och ha god framkomlighet. Samtliga parke-
ringsplatser inom området kommer att ligga på kvartersmark. 
Hur och var parkeringsplatser kan anordnas styrs bara delvis 
i planen, slutlig utformning är i huvudsak en bygglovsfråga. 

S15 Södra Älvsborgs räddningstjänstför-
bund
1. Släckvattenhantering
Mycket av arbetet med den nya detaljplanen handlar om 
dagvattenhantering och skydd av vatten. Vid en brand kan 
stora mängder kontaminerat släckvatten bildas och riskera att 
kontaminera grund- och/eller ytvatten. Verksamhetstyperna 
som är tänkta att hamna i planområdet är till stor del mycket 
stora byggnader, vilket innebär att större bränder troligen 
kommer att kräva stora mängder släckvatten. Framför allt 
är det industribyggnader och större parkeringar för lastbilar 
som kan antas bli problematiska, men även generellt sett kan 
vanliga bilparkeringar ge upphov till sådana utmaningar.
Räddningstjänsten saknar resonemang, strategi och bestäm-
melser om hur frågan om kontaminerat släckvatten samt 
övriga utsläpp ska kunna hanteras. Räddningstjänsten har i 
sitt uppdrag att ta hänsyn till miljön vid bränder och olyckor, 
men måste ges rimliga förutsättningar att lyckas med detta. 
Konkret kan det handla om att ge möjlighet att släckvatten 
och andra utsläpp inte rinner ut i dagvattensystemet (eller 
naturen), till exempel genom att eftersträva hårdgjorda ytor, 
invallning med t ex kantsten och möjlighet att stänga av 
utlopp till dagvattensystemet för att skydda recipienten.
•  Räddningstjänsten anser att det ska ingå i detaljplanen 

hur kontaminerat släckvatten ska förhindras att nå reci-
pienten. Räddningstjänsten har inga färdiga förslag på 
lösningar, då områdets dagvattenhantering är komplex, 
men önskar ett tydligare ställningstagande och förslag på 
åtgärder som ger möjlighet att minimera miljöskadan vid 
bränder och andra olyckor.

2. Riskhantering
Räddningstjänsten anser att riskerna från Rv40 har hanterats 
på ett relativt bra sätt, med de avstånd som är upprättade. 
Dock bör ett tillägg tillkomma med krav på avstängningsbar 
ventilation och att tilluftsintag placeras över 8 meter från 
Rv40:s vägbana, för att hantera utsläpp av gaser inom de 150 
meter där Länsstyrelsen kräver riskhantering. Förslagsvis 
läggs en planbestämmelse om detta för området mellan Rv40 
och Segloravägen.
• En planbestämmelse om krav på avstängningsbar ven-

tilation och att tilluftsintag placeras på minst 8 meters 
höjd över Rv40, behöver läggas till för områden norr om 

Segloravägen.

Räddningstjänsten är även frågande till de skyddsavstånd 
som anges från industrier till bostäder, samt huruvida hotell/
motell räknas som bostäder i den aspekten. Om det gäller 
skyddsavstånd från risker/olyckor bör de ses som liknande 
verksamheter, om det gäller exempelvis buller eller långsiktig 
luftförorening har räddningstjänsten ingen åsikt i frågan.
• Det bör förtydligas vad som avses med skyddsavstånd 

från industrier till bostäder.
•  Räddningstjänsten poängterar även att bensinstationer 

kan leda till skyddsavstånd till hotell/bostäder. (se över-
siktliga riskanalysen)

3. Brandposter
Räddningstjänsten önskar att brandpostnätet utökas i takt 
med att området exploateras. Flödet bör vara minst 2400 
liter/min i ett industriområde.
Maximalt avstånd mellan brandposter är 150 meter. Ob-
servera att stora fastigheter kan behöva komplettera med 
brandposter inom fastigheterna. Räddningstjänsten vill även 
informera att stora byggnader oftast kräver att sprinkler in-
stalleras, vilket innebär att det kan vara lönt att titta på detta 
vid dimensionering av vattennätet i området. Räddnings-
tjänsten kan då behöva ta ut minst 1200 liter/minut utöver 
sprinklern vid en större brand.

Kommentar
Den dagvattenhantering som föreslås i planförslaget inne-
bär att dagvatten styrs till tätade diken och dammar med 
avstängningsmöjlighet och innebär också att släckvatten kan 
samlas upp innan det når recipient och därefter tas om hand. 
Detta har förtydligats i planbeskrivningen. Tekniska lösning-
ar som avstängningsbar ventilation ska inte regleras i detalj-
plan. En bestämmelse om att ventilation ska placeras högt 
och vetta bort från Rv 40 har införts på plankartan, med 
ytterligare förtydligande om lämpligheten i att ventilationen 
kan stängas i planbeskrivningen. Regleringen om skydd mot 
störningar har setts över och förtydligats. Samhällsbyggnad 
är medveten om att också bensinstationer är en riskkälla. 
Kapacitet för brandvattenuttag förtydligas i planbeskrivning.

S16 Handikappföreningarnas samarbets-
organ  
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som 
gäller tillgänglighet, följs. 

Kommentar                                              
Noteras.
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2. Synpunkter från övriga
S17  Viareds företagarförening
Företagarföreningen lämnar synpunkter angående gator 
och trafik, att den trafikökning som kan förväntas inte är 
liten och särskilt påverkan på Nabbamotet kan förväntas 
och bli stor. Företagarföreningen ser positivt på ett framtida 
Boråstorpsmot och att arbetet nmed att planera för detta 
behöver påbörjas omgånde, en temporär av -/påfart för 
trafikrikningen mot Borås bör etableras för att avlasta 
Nabbamotet på kort sikt. Även synpunkter kring Borås 
Energi och Miljös krav angående sprinkleranläggningar och 
de tekniska problem (tryckfall) som ”återströmningsskydd” 
innebär påpekas. Företagarföreningen anser att ansvaret för 
tillräckligt tryck i brandvattensystemet ligger på Borås Stad.

Kommentar
Trafikutredning har tagits fram inför granskning. Tekniska 
detaljer som återströmningsskydd är inte en planfråga utan 
en fråga som får lösas i dialog och avtal med Borås Energi 
och Miljö.

S18 Naturskyddsföreningen
Från detta stora planområde går vattenföringen huvudsakli-
gen till Viaredsjön och Västersjön. Det är mycket angeläget, 
att planerade verksamheter inte riskerar att förorena vattnet. 
Naturskyddsföreningen i Borås vill poängtera att ändringar-
na i P1166 inte får hindra restaureringen av mossen i P1220.

Kommentar
Rening av dagvatten är i huvudsak verksamhetsutövarens 
ansvar. Ett kontrollprogram finns framtaget för att säkerstäl-
la att rening sker. I fall av olycka med efterföljande utsläpp 
finns möjlighet att stänga utloppet ur de dagvattendammar 
som allt dagvatten passerar igenom, så att dammarna i 
förekommande fall alltså kan stängas och saneras. P1220 är 
lagakraftvunnen. Genomförandet av den planen påverkas 
inte av detta planärende.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mikaela Ranweg 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN28

Varför detalj-
plan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 

vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.
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Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Sammanfattning

Planens syfte är att främst tillåta LSS-boende, övrig verksamhet 

som tillåts är förskola. LSS är en förkortning som betyder Lagen 

om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och boendet 

ryms inom kombinationen  B – bostäder. Området har tidigare 

varit planlagt för skoländamål och för att planen ska kunna 

användas för andra kommunala ändamål i framtiden läggs även 

bostäder och vård till. Det är av stor vikt då kommunens behov 

av verksamhet förändras över tid. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av vårdboende 
främst. Även förskola möjliggörs.

Planområde
Området ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen 
och norr om gång- och cykelvägen som löper mellan 
Backhagsvägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på 
kommunalägd mark på cirka 3000 kvadratmeter och består 
av sly, ungträd och utfyllnadsmassor.  

Gällande detaljplan    
I den gällande detaljplanen (P1021 från 2003) anges förskola 
som användning för området.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §172 
Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till 
bostadsändamål. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad, upprättad den 3 april 2018. 

Bild 1. Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse, sett från norr med den öppna och gröna gemensamhetsanläggningen till vänster. 
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Fastigheten Backabo 2:158 är idag planlagd för skoländamål 
där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola för två 
avdelningar. Idag byggs förskolor med minst sex avdelningar, 
vilket är mer rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta 
innebär att detaljplanens storlek idag inte bedöms som 
tillräckligt stor för förskola men bestämmelsen finns kvar för 
att möjliggöra en flexibel användning.

En lokaliseringsgrupp arbetar med att se över lämpliga 
placeringar för förskolor. För en flexibel byggrätt har den 
gällande planens användningsbestämmelser kompletterats 
med användningen för bostadsändamål och vård.

Bedömningen är att fastigheten är lämplig även för bostäder. 
Ändamålet skola bör dock finnas kvar för att inte utesluta en 
flexibel detaljplan och användning av området på sikt. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017 
Granskning 2:a kvartalet 2018 
Antagande 2:a kvartalet 2018 
Laga kraft 3:e kvartalet 2018

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

Byggstart för LSS-boende är beräknad till 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Omgivande bebyggelse utgörs av villabostäder och radhus 
uppförda omkring 2005-2010 i olika utförande. Området 
ligger i utkanten av de nyligen exploaterade delarna av 
Sjömarken, i anslutning till skogen och den lilla tjärnen 
Långatjärn. Villabebyggelsen blandas med natur som luckrar 
upp området likt kilar. 

Områdets gröna kilar utgör en kvalitet omkring planområdet 
och naturmark kan med fördel lämnas kvar för att inte bryta 
mot närområdets bebyggelsestruktur.  

Ny bebyggelse
Detaljplanen tillåter bostäder, vård och förskola. Endast 
mindre förskola med två avdelningar ryms inom området. 
Eftersom behoven av verksamhet kan förändras över tid är 
detaljplanen flexibel. Behovet av LSS är stort i Borås och 
därför planeras det för LSS i Sjömarken.

Huvudbyggnaden är planerad i den södra delen av 
planområdet, vilket visas i illustrationskartan. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är 196 meter över kommunens angivna 
nollplan vilket möjliggör en byggnad i två våningar.

Vid tidigare exploatering av närområdet har stora delar 
fyllts ut för att plana ut nivåskillnader vilket medför att även 

2017-12-01 Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se

https://kartor.eniro.se/print?profile=se 1/1

1. Borås

"borås"

1

3

2

Illustration 1. Punkter fotona är tagna ifrån.
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planområdet innehåller fyllnadsmassor och sluttar därför ner 
mot orörd natur. Höjdnivåerna varierar mellan 189 och 194 
höjdmeter inom planområdet. 

LSS-boende
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är 
att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionshinder ska kunna leva självständiga liv och 
samtidigt få det stöd de behöver. En hjälpinsats som ryms 
inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service eller 
annan särskild anpassning. 

Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och boende 
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal 
som finns på plats i ett LSS-boende. 

Stadsbild och gestaltning
Till planen finns en illustrationskarta samt sektioner som 
visar hur området kan komma att se ut. 

Området präglas av varierande höjdskillnader och omgivande 
bebyggelse består genomgående av enfamiljsvillor i en eller 
två våningar. För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets 
skala tillåter detaljplanen endast byggnation med en högsta 
byggnadshöjd på 196 meter över kommunens angivna 
nollplan.

Fasadmaterial och taklutning regleras inte i detaljplanen. För 
att bibehålla områdets karaktär och genomgående gestaltning 
är en medveten hantering av nivåskillnader av stor vikt, och 
ambitionen är att ingrepp på de sluttningar som avgränsar 
planområdet från omgivande bebyggelse inte bör bli för 
stora.

Bostäder och arbetsplatser
Sjömarken utgörs främst av småhusbebyggelse och 
planområdet ligger i de nyare delarna av samhället. Den 
närmaste större arbetsplatsen är Sjömarksskolan och med den 
nya detaljplanen skapas både nya arbetsplatser och bostäder i 
området.

Offentlig och kommersiell service   
Närmaste offentliga service är Sjömarksskolan och närmaste 
kommersiella service finns i Sandareds centrum drygt 2 
kilometer från planområdet i form av ett antal mindre närlivs 
och restauranger. Ett större kommersiellt område finns i 
Lundaskog cirka 3 kilometer från området.

Utöver offentlig och kommersiell service finns det ett starkt 
idrott- och föreningsliv i Sjömarken och Sandared.

Tillgänglighet 
Sjömarken är ett område beläget i sluttningen norr om 
Viaredssjön vilket betyder att även det aktuella planområdet 
känner av en hel del höjdskillnader. I planområdets norra 
del finns det fyllnadsmassor som troligtvis har hamnat 

Bild 2. Planområdet sett från gemensamhetsanläggningen Backabo S:3 med stigen som löper söder om och utanför planområdet.
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Gatunätet är uppbyggt enligt en trädstruktur av 
återvändsgator med vändplatser där Ljunggatan fungerar som 
huvudgata för genomfartstrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel via 
omgivande gator både till centrala delar av Sjömarken och 
Borås. Till Borås centrum är det cirka 8 kilometer och det går 
att ta sig dit via separat cykelväg längsmed Göteborgsvägen. 
Eftersom LSS-boende utgör en arbetsplats är det viktigt att 
cykelparkeringar anordnas på kvartersmark. 

Kollektivtrafik
Busshållsplats Sjöhagsvägen, som är ändhållplats på busslinje 
5, ligger cirka 300 meter från planområdet. Linje 5 är 
busslinjen som åker Sjömarken - Södra torget - Brämhult. Det 
är även nära från planområdet till busshållplatser längsmed 
Göteborgsvägen. Det är cirka 800 meter till busshållplatsen 
Sjöhagens skola, där linjerna 404 och 159 stannar, vilka båda 
går in till Borås centrum och Sandared. 

Biltrafik och bilparkering 
Vid byggnation av LSS-boende beräknas 4-5 
parkeringsplatser för anställda och besökare samt en 
tillgänglighetssanpassad parkeringsplats. Även dessa ordnas 
inom kvartersmark. 

där i samband med tidigare exploatering av Sjömarken. 
Höjdskillnaderna varierar inom planområdet och till 
omgivningen. 

Vid byggnation av ett vårdboende bör de byggnader som 
uppförs utformas så att de inte begränsar framkomligheten. 
De plana ytor som redan i dagsläget existerar i området bör 
därför bibehållas och förbättras, och nya byggnader kan med 
fördel ta upp de höjdskillnader som finns i området för att på 
bästa sätt smälta in i sin omgivning.   

3. Gator och trafik
Gatunät
Området har en infrastruktur som har utvecklats parallellt 
med att Sjömarken har expanderat. Gatorna omkring 
planområdet är smala villaområdesgator, utan trottoarer och 
med blandtrafik. 

Gångtrafik
Området har goda förutsättningar för gångtrafik på 
omkringliggande gator. På grund av de smala gatorna 
bedöms inte gatuhierarkin uppmuntra till höga hastigheter. 
På de något större gatorna finns trottoar som kan uppmuntra 
till högre hastigheter. 

Bild 3. Gång-och cykelvägen som löper utvid planområdet, sett från väst
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Planändringen beräknas inte medföra någon betydande 
trafikökning till området. Befintligt gatunät anses klara 
den nya belastningen och bedömningen är att ingen vidare 
trafikutredning behöver göras. 

Angöring och utfarter
Angöring sker från Backhagsvägen. Angöring får inte ske 
i kurvan, vilket regleras i planen med utfartsförbud. Dock 
har det gjorts ett undantag för den tillgänglighetsanpassade 
parkeringsplatsen som tillåts angöra i södra delen 
från Backhagsvägen till byggnadens entré. Resterande 
parkeringsplatsers placering är tänkt till den norra delen av 
planområdet.

Riksintressen     
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommet att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter byggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas.

Sektion A-A vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del. Befintlig bebyggelse ligger framför sektionssnittet

Be�ntlig bebyggelse

Högsta tillåtna byggnadshöjd Be�ntlig bebyggelse

+186
+189

Parkering

+194

Planområdets gräns Planområdets gräns

Värme
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet 230 meter 
från området.

El, tele och fiber
Det finns möjlighet att ansluta till befintliga el- och 
teleledningar. Sandhult- Sandareds Elektriska ek. för. 
distribuerar elen i Sjömarken. Fiber att ansluta till finns under 
Backhagsvägen.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och 
estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av ett grönområde som tillsammans 
med andra kilar bidrar till Sjömarkens relativt typiska 
”fingerstruktur”, där villagator sträcker sig ut i naturen med 
mindre grönområden kvarlämnade. Då området i stort är 
relativt nyexploaterat har växtligheten inom planområdet 
ännu inte blivit väl etablerad. Till stor del består det således 
av ung björkskog uppblandat med sly. 

Lek och rekreation
Närmsta lekplats ligger cirka 300 meter från området. 
Planområdet ligger 700 m från omkring Långatjärn och 
inom en kilometers avstånd från Viaredssjön och Sjömarkens 
badplats. 

Skyddad natur
Inom området finns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
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Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken 
normalriskområde vad avser radon. 

Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området 
bedöms problem kopplade till de geotekniska förhållandena 
vara små och inga ytterligare restriktioner erfordras ur 
geoteknisk synvinkel.

En geoteknisk undersökning har genomförts och ur 
resultaten finns inget att anmärka utan marken och 
grundvattnet är att betrakta som opåverkad av verksamheter 
som är förorenade.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

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 grundvatten och ytvatten. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för buller och luft.

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.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

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. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Den här detaljplanens genomförande med tillskott 
på vårdboende eller förskola bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden och 
genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som 
finns idag. I omedelbar närhet finns busshållplats och 
rekreationsområden i skog och natur vilket bidrar till att göra 
platsen lämplig för boende.

Trygghet
Områdets stora kvalitéer bidrar till en god boendemiljö för 
dem som ska bo i LSS-boendet. Att bygga ett LSS-boende 
i området bidrar även till att öka antalet arbetsplatser vilket 
innebär ökad trygghet. 

Parkering

Högsta tillåtna byggnadshöjd

+189

+196

+190

Be�ntlig bebyggelse
Be�ntlig terräng

Ny terräng

Planområdets gränsPlanområdets gräns

Sophus

Sektion B-B vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del. Befintlig bebyggelse ligger framför sektionssnittet.
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8. Störningar på platsen
Planens genomförande ger upphov till en liten trafikökning 
i området Sjöhagen, dessa störningar bedöms dock som 
acceptabla och inga skyddsbestämmelser behövs.

Risk
Aktuellt avstånd till Göteborgsvägen, vilken är transportled 
för farligt gods, är 450 meter. Detta är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Planområdet 
ligger även långt ifrån andra störande eller farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.   

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. Normen följs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning finns ingen 
risk för att riktvärden för buller överskrids på platsen. I 
planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller och den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (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. 
Luftföroreningshalten 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 överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark     
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vårdboende och 
förskola. Bokstaven B står för bostäder, D står för 
vårdverksamhet för människor och S för förskola. 
Kombinationen av användningsbestämmelserna innebär att 
området kan tillgodose varierande behov av verksamheter.

På ytor som är korsmarkerade är det endast tillåtet att 
uppföra komplementbyggnader med ett avstånd minst 2 
meter från tomtgräns. 

Angöring från Backhagsvägen till området ska främst ske i 
norra delen. Utfartstrafik ut i kurvan vid den södra delen av 
planområdet bedöms som mer osäkert på grund av dålig sikt 
och regleras med utfartsförbud där ingen körbar utfart får 
anordnas. Undantag görs för den tillgänglighetsanpassade 
parkeringsplatsen i södra delen av området med anledning av 
den låga andelen trafik i Sjöhagen.

Utformning av kvartersmark
Utnyttjandegrad anger största byggnadsarea i procent inom 
hela plangränsen.

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter beskriver 
höjden från nedersta delen av byggnades markplan till 
byggnadens högsta punkt på fasaden under tak.

Begränsningar av markens bebyggande visas genom 
kryssmark. Detta innebär att komplementbyggnader endast 
får uppföras. Ett avstånd på 2 m från tomtgräns är reglerat 
för komplementbyggnader. Även parkering tillåts på 
kryssmark. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt 
hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med 
en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 
upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan 
som finns på LSS-boende i kommunen, och därmed till att 
nå Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger 
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. 
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
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 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och 
riskfaktorer.

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god 
trafiksäkerhet. 

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 
vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är 
begränsade. Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i 
stad och på landsbygd. 

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft 
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första 
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik. 

Grönområdesplan
Planområdet ligger utanför det område som pekats ut i 
Grönområdesplanen.

Bostadsförsörjningsprogram
Borås Stads bostadsbyggnadsprogram från 2013 nämner 
vikten av tillgängligt boende i alla kommundelar. 
Speciellt nämns bland annat äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar 
för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och 
omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd 
i boendeformerna trygghetsboende eller gruppboende. I 
kommunen finns också bostäder med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning. 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

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. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa markmiljön i detaljplanen.

Tillåten markanvändning enligt planförslaget är vård, boende 
och förskola vilka inte kan ses som störande verksamhet. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, 
utförande och kostnader gällande byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark. För Borås Stad, 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), såsom tilltänkt 
exploatör, innefattar det byggnation av LSS-boende med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt 
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida 
drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. LFF ansvarar för utbyggnaden av densamma inom 
kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening ansvarar 
för utbyggnad av elnätet till förbindelsepunkt. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF 
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Stad avseende 
LSS-boendets fastighet. Internarrendeavtalets område ska 
följa planområdesgränsen som är hela fastigheten Backabo 
2:158.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB

 » Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening 

 » Splitvision

 » Skanova







Sektion A-A och sektion B-B finns på s. 8, 9.

2:158

+196 m 
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+203,1P
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Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att 
undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

 » Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Backabo 2:158 
som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser Backabo 2:158

 » En ny byggrätt för bostäder (B), vård (D) och (S) 
förskola tillskapas.

Gemensamhetsanläggning

 » Backabo 2:158 har del i gemensamhetsanläggningen 
Räveskaa GA:3 som obebyggd fastighet. 
Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Sjömarkens 
vägförening. Skriftlig överenskommelse enl. 43§ 
anläggningslagen angående ändring av andelstal måste 
tecknas och inges till Lantmäterimyndigheten.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär 
samtliga utredningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska 
anläggningar samt byggnader. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom 
anslutningsavgifter då den nya fastigheten inom planområdet 
ansluts till det allmänna Va-nätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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.

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov. 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Diddi Carlson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och Exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning 
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
27 november 2017 har ägt rum under tiden 4 december 2017 - 
12 januari 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida. 
 
10 remissinstanser och 3 övriga sakägare har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Planbestämmelse av högsta byggnadshöjd har sänkts 
på fastigheten Backabo 2:158 till +196 m över angivet 
nollplan.

 » Ändringar i planbeskrivningen har gjorts under stycket 
Preliminär tidplan på sid 4.

 » Tillägg i planbeskrivningen har gjorts under stycket 
Gatunät på sid 7. 

 » Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts 
under stycket Dagvatten, och Geoteknik och radon på 
sid 8.

 » Sophuset har fått en annan lokalisering i 
illustrationskartan och angöringen har förtydligats.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-20 i beslut §172 
Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till 
bostadsändamål. 

Fastigheten Backabo 2:158 är idag planlagd för skoländamål 
där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola för två 
avdelningar. Idag byggs förskolor med minst sex avdelningar, 
vilket är mer rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta 
innebär att detaljplanens storlek idag inte bedöms som 
tillräckligt stor för förskola.

Planområdets lämplighet för att inrymma både förskola 
i fler avdelningar och LSS-bostäder har undersökts. Men 
denna storlek är inte aktuell och detaljplanen har därför 
kompletterats med användningen för bostadsändamål med en 
flexibel byggrätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
fastigheten är lämplig även för bostäder. Ändamålet skola bör 
dock finnas kvar för att inte utesluta en flexibel detaljplan och 
användning av området på sikt. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen Borås Stad, upprättad 3 april 2018.

1. Yttranden från remisspart 18

S1 Kommunstyrelsen  18

S2 Länsstyrelsen  18

S3 Tekniska nämnden 18

S4 Borås Energi och Miljö  18

S5 Lantmäterimyndigheten 18

S6 Förskolenämnden  18

S7 Kulturnämnden  18

S8 Räddningstjänsten  18

S9 Polismyndigheten 18

S10 Sociala omsorgsnämnden  18

2. Yttranden från sakägare 18

S11  Backabo 2:162/Sjöhagsvägen 27  18

S12 Sandhult - Sandareds El  19

S13 Sjömarkens Vägförening 19

3. Synpunkter från övriga 20

S14  Räveskalla 1:616/Backhagsgränd 4 20

S15  Backabo 2:162/Sjöhagsvägen 27  

S16 Frågor från samrådsmötet 
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen 
Planförslaget innebär en ändring av gällande detaljplan för 
del av Sjömarken från 2003 där rubricerad fastighet var 
planlagd för skola. Byggrätten har dock i stort inte ändrats. 
Därför gör Länsstyrelsen bedömningen att marken är lämplig 
för ändamålet utifrån Länsstyrelsens ingripandegrunder.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett 
antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas.

S3 Tekniska nämnden
Tillstyrker planförslaget.

S4 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö framförde förslag på ändringar och 
tillägg i planbeskrivningen.

Kapitel 4. Teknisk försörjning, Dagvatten 
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall 
anläggas.

Kapitel 12. Planens genomförande - Ansvarsfördelning 
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, 
dagvatten. LFF ansvarar för utbyggnaden av densamma 
inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning. 
 
Ekonomi  
Kostnader för fjärrvärme regleras mellan Borås Energi och 
Miljö AB och LFF.

Kommentar 
Noterat och ändrat i planbeskrivningen samt meddelat till 
LFF. 

S5 Lantmäterimyndigheten
Backabo 2:158 har del i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla ga:3, förvaltad av Sjömarkens vägförening. 
Fastigheten är ansluten med andelstal 1 för obebyggd 
tomt. Andelstalet behöver naturligtvis ändras efter det att 
fastigheten bebyggts i enlighet med planförslaget. Detta sker 
enklast genom att fastighetsägaren och föreningen träffar 
skriftlig överenskommelse enligt 43§ anläggningslagen och 
därefter inger överenskommelsen till lantmäterimyndigheten 

för registrering. Lämpligen påpekas detta förhållande under 
rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” under kapitel 12 i 
planbeskrivningen.

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra.

Kommentar
Noterat och ändrat i planbeskrivningen.

S6 Förskolenämnden 
Tillstyrker planförslaget. Delar uppfattningen att området är 
för litet för att inrymma en förskola med sex avdelningar. 

S7 Kulturnämnden 
Inga synpunkter.

S8 Räddningstjänsten 
Inga synpunkter

S9 Polismyndigheten
Ingen erinran. 

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget. Nämnden har inget erinra mot förslaget, 
med tillägget att det är att föredra, att uppföra byggnaden i 
ett plan, sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt 
att planen följer det styrdokument som är antaget i staden: 
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Kommentar
Detta utreds i samband med projektering. 

2. Yttranden från sakägare
S11  Backabo 2:162/Sjöhagsvägen 27 
Den nya detaljplanen har en högre högsta tillåtna 
byggnadshöjd. Detta för att man skall kunna bygga i två 
våningsplan. I nuvarande detaljplan är fastigheten avsedd för 
att bygga en förskola på, vilket endast byggs som enplanshus. 
När vi köpte vårt hus var vi införstådda på detaljplanen för 
2:158. Samtliga fastigheter 2:161-2:169 är bebyggda med hus 
som har vidsträckt utsikt mot väster. Utsikten och läget var 
av avgörande betydelse för att vi skulle köpa vårt hus. Att 
2017 ändra en detaljplan från 2003 gällande högsta bygghöjd 
är inte begripligt. Detta på en tomt där ett högre hus 
kommer minska utsikten för 9 fastighetsägare som nyligen 
byggt radhus för att få maximal utsikt mot väster. Det är 
inte långsiktigt hållbart att hantera förändringar av nyligen 
upprättade detaljplaner på detta sätt.
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I den nya detaljplanen är avsikten att bygga ett LSS-boende. 
Det finns inga regler gällande husets utseende i detaljplanen, 
vilket jag anser bör finnas. Detta eftersom övriga fastigheter 
är bebyggda med radhus och villor. LSS-huset kommer också 
vara avsevärt mycket större än övriga hus och det är därför 
angeläget att det passar in. Synpunkten jag vill framföra är att 
takbeklädnaden skall vara betongpannor/tegel/sedum. 

Syftet är att vi övriga fastighetsägare inte skall drabbas av 
reflexer från plåttak (Är själv fastighetsägare till ett hus i en 
annan kommun och sökte bygglov för att byta från tegel till 
plåt. Kravet för att få byta till plåt var att ingen granne skulle 
kunna bli bländad av reflexer, vilket jag idag förstår eftersom 
all annan plåtfärg än matt svart plåt reflexterar.) I händelse 
av att man skulle bygga ett hus på 2:158 med ett svart plåttak 
eller takpapp skulle vi få ett hus som avviker och inte passar 
in bland övriga hus. Ett syfte med ett LSS-boende är att 
skapa ett hem för de som skall bo där. Inte ett boende som 
sticker ut i ett villaområde. 

Förändringen av detaljplanen från en förskola/byggnad där 
barn befinner sig några timmar om dagen under några års tid 
till ett boende/hem för människor under årtionden behöver 
beaktas i detljplanen. Detta så att detaljplanen förmedlar att 
om avsikten är att om fastigheten används till ett LSS boende 
krävs följande extrieört.... Detta så att det signalerar att det 
är människors hem. Inte en instutition där patienter eller 
brukare bor. Att år 2017 inte ta med detta i en detaljplan är 
obegripligt.

Utifrån tillgänglighetslagstiftningen för de boende, för 
trafiksäkerheten för samtliga på området bör det byggas en 
gång och cykelbana längs Backahagsvägen. Sträckningen 
bör gå från grusvägen mellan 1:609 och 2:158 och fram till 
cykelbanan på Sjöhagsvägen. Sträckan är idag inte säker för 
ex. barn att cykla och gå på själva. I händelse av att man inte 
bygger en gång och cykelbana och ex. sätter upp ett staket på 
2:158 blir ökar risken om man går/cyklar på Backhagsvägen.

I nedre hörnet på fastighet 2:162 (Bild 2 på sid 6 i 
planbeskrivningen ) och ner mot grusvägen är områdets 
pulkabacke. Vintertid kommer barn från hela Sjöhagen dit 
och åker bob och pulka, vilket vi anser behöver beaktas. Det 
finns inget annat ställe att åka på.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis med att sänka högsta 
byggnadshöjd till +196 meter över angivet nollplan. 

Genomförandetiden för detaljplan P1021 gällde fram till 
31 december 2012. Efter genomförandetiden är byggrätten 
inte garanterad eftersom planen då får ersättas, ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen 

behöver beaktas.

Detaljplanen P1021 för del av Sjömarken, Sjöhagen reglerar 
inte fasad eller takbeklädnad vilket har gett stor frihet för 
fastighetsägarna i Sjöhagen att själva bestämma husens 
utseende vilket i sin tur har lett till stor variation inom 
området. Det blir därför svårt i denna detaljplan att ange 
vilken utformning som den tilltänkta byggnaden ska följa. 
PBL anger även att detaljplaner inte ska reglera mer än 
nödvändigt.

Planförslaget bedöms inte medföra behov av anläggning 
av en gång- och cykelbana. Merparten av Backhagsvägen 
ägs och sköts av Sjömarkens Vägförening. Om det finns ett 
starkt intresse från vägföreningens sida är det upp till dem 
att undersöka möjligheten för en gång- och cykelbana och 
kontakta Tekniska förvaltningen.

Detaljplanen bedöms inte hindra fortsatt användning av 
pulkabacken.

S12 Sandhult - Sandareds El 
Sandhult - Sandareds El önskar att transformatorstationen 
inte berörs av några förändringar. 

Kommentar
Transformatorstationen berörs inte mer än att fastigheten 
Backabo 2:158 önskar att ansluta till den.

S13 Sjömarkens Vägförening
Sjömarkens Vägförening är Väghållare och ansvarar bl.a. för 
trafiksäkerheten även för de oskyddade trafikanterna.

Vem har mandatet att förbigå gällande utfartsförbud från 
gångvägen i kurvan ut på Backhagsvägen?

Vägföreningen motsätter sig kraftigt för den skissade 
lösningen av angöringen.

Dessutom med argumentet att gatuhirarkien inte uppmanar 
till höga hastigheter.

Vi har från vägföreningen kämpat i 2 års tid med PostNord, 
för att få bort 25 st samlingspostlådor som de hade placerat 
i kurvan. Hastigheterna är på tok för höga på våra ganska 
nya gator i detta området. Husägarna har själva bekostat 
fartnedsättande trafikhinder genom kurvan på den tid som 
farthinder får sättas upp 15 april till 1 oktober.

Gatan används av 24 hus söder om kurvan. Alla husen har 
minst 2 bilar i hushållet så det framstår som att uppgifterna är 
tagna i luften om att det är en ringa trafik på denna gatan.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

Borås Stad äger remsor av mark på södra sidan av 
Backhagsvägen från Sjöhagsvägen och ner till kurvan. 
Där vore lämpligt att lägga en trottoar för att öka 
trafiksäkerheten. Flytta angöringen till ungefär mitten av 
tomten mot Backhagsvägen. 

Undertecknad står gärna till tjänst med att lösa byggnationen 
på ett trafiksäkert sätt.

Kommentar
Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsnämnden har 
mandatet att ändra utfartsförbud. Angöringens utformning 
har skett i dialog med Tekniska förvaltningen.

Den gatuhierarki som råder idag är blandtrafik med smala 
gator cirka 6,5 - 7 meter breda. På grund av de smala gatorna 
och avsaknaden av trottoar blir ansvaret större på den 
enskilda bilisten att hålla nere hastigheten för de gåendes 
säkerhet. Den upplevda hastigheten kan däremot vara 
motsatsen, att bilister har för hög höstighet i området och 
därmed skapa en känsla av otrygga gator. 

En vägförening ansvarar bland annat för trafiksäkerheten på 
sina gator. Om det finns ett intresse att anlägga en trottoar 
är det vägföreningens uppgift att driva denna frågan och 
kontakta Tekniska förvaltningen. Detta är inget som löses 
i denna detaljplanen men den hindrar inte heller för en 
trottoar i framtiden. 

Bedömningen att det är ringa trafik i området är gjord på 
uträkningen att det är ett villaområde där de som använder 
gatorna är de boende och eftersom det är återvändsgator går 
det att räkna bort genomfartstrafik.

3. Synpunkter från övriga
S14  Räveskalla 1:616/Backhagsgränd 4
Vi byggde hus i Sjöhagenområdet år 2004 (Räveskalla 
1:616, Backhagsgränd 4). När vi flyttade dit hade vi inga 
barn men har under åren som gått fått 2 barn som idag är 
12 och 10 år gamla. Det som utlovades från kommun och i 
marknadsföring kring området i både GP och Borås Tidning 
var ett attraktivt nybyggt område med både väl fungerande 
förskola och skola. Det utlovades att det skulle byggas en 
förskola med två avdelningar alldeles i närheten på den tomt 
där det idag planeras för ett LSS boende (BN2017-615). 

Detta löfte bröts dock direkt och våra barn fick först gå 
på en barack/paviljong i Sandared och sedan resten av 
förskoletiden på barack/paviljong Sjögården. Detta blev 
dock ändå en bra tid mycket pga att Sjögården låg nära 
skogen och att våra barn hade helt fantastiska pedagoger hela 

förskoletiden. Sedan började barnen på Sjömarkenskolan, 
en skola som är avsedd för ca 200 barn och idag går där 400 
barn, vilket har resulterat i att barnen åter igen fått gå större 
delen av tiden i baracker/paviljonger, äta i en för liten matsal, 
ha gymnastik i en för liten idrottssal och ha stövlar och 
regnskläder på toaletten pga små utrymmen för påklädnad 
inför raster. 

Åter igen har barnen haft en fin skolgång pga fantastiska 
pedagoger som gjort sitt yttersta för att skapa en harmonisk 
skoltid. Nu kommer dessutom vårt yngsta barn få 
transporteras till AMU Center/Svensgärde varje dag för att 
gå på denna evakueringsplats sista 1,5-2 åren av sin skoltid 
i Sjömarken. Vilket resulterar i att våra barn lokalmässigt 
verkligen inte har fått det som lovades avseende förskola och 
skola från kommun när man satsade på ett nytt område. 

Vi har vänner som valde att bosätta och bygga nytt hus 
samma år som oss fast i Landvetter, Göteborg och där har 
man valt att satsa och bygga flera nya förskolor, ny skola, 
ny idrottsanläggning med flera konstgräsplaner och nu 
håller dom på och bygger en stor inomhushall för handboll, 
innebandy mm. Hur kommer det sig att det kan skilja sig så 
mycket mellan dessa områden, känns så orättvist och ändå så 
har vi engagerat oss och försökt göra det bästa utifrån våra 
förutsättningar både i idrottsförening och skolråd.

Med bakgrund av ovanstående så tycker inte vi att det är 
ok att som ett brev på posten efter alla dessa år få höra 
att kommunen nu när våra barn snart gått färdigt sin 
skoltid i Sjömarken får för er att bygga ett LSS boende i ett 
villaområde där vi blev lovade förskola och försämra trafik 
och få fler bilar och skapar oro bland oss föräldrar när 
barnen ska ta sig hem från skolan. Om ni inte kunde förse 
området med en förskola som det fortfarande finns ett stort 
behov av så anser vi att denna tomt borde styckas till 3-4 
privata tomter eftersom Sjömarken är ett attraktivt område 
och det finns många som skulle kunna tänka sig att bo i ett 
hus i Sjöhagen som ligger nära skog och skola.

Det är vårt önskemål och hoppas att ni kan bemöta detta på 
bästa sätt.

Kommentar 
I denna detaljplan är det fortfarande möjligt att i framtiden 
bygga en mindre förskola, alternativt om behovet på LSS-
boenden minskar omvandla boendet till förskola. Med den 
stora brist på förskolor som det är idag är det mer ekonomiskt 
och effektivt att bygga förskolor i minst sex avdelningar, 
vilket denna tomt inte har utrymme för. 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen 
arbetar med lokalisering av nya platser som motsvarar de 
krav som de ställer idag.
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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 riktlinjer 
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 upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. 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 vinner 
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 

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.

område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen.  

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. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Yttrande över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 

Sörmarksliden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 

Sörmarksliden” och översänder svaret till Samhällsbyggnadsnämnden med 

tillägget att vara delaktig i utformandet av den lekplats som ska anläggas.         

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostadskvarter på Sörmarken. 

Den största delen av planområdet skall vara anpassat för LSS-boende, men 

även möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i 

framtiden. Uppdraget omfattar marken som idag är bostadsmark utan byggrätt i 

slutet av Sörmarksliden, samt en del av naturområdet bredvid där en ny 

lokalisering för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200 

kvadratmeter.  

Förskolenämnden önskar vara delaktig i utformandet av den lekplats som skall 

anläggas så att även förskolor kan använda den i sin undervisning               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 Sörmarksliden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder på Sörmar-
ken. Planområdet är anpassat för LSS-boende, men möjliggör 
för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas 
i framtiden. Den norra delen av planområdet planläggs som 
park, istället för kvartersmark. Uppdraget omfattar marken 
som idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarks-
liden. Efter samrådet gjordes en solstudie och de övriga 
bostäderna utöver LSS-boendet har plockats bort och ersatts 
av park. 

Solstudien gjordes för att undersöka möjligheterna att bygga 
ytterligare bostäder på fastigheten och föranledde beslutet att 
öka avståndet mellan ny bebyggelse och Bankbudet 1-4, samt 
att sänka den tillåtna höjden på de nya byggrätterna. Inför 
granskning beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka 
planen på granskning med villkoret att dessa bostäder som 
planerats för i den norra delen av planområdet skulle tas  bort 
och ersättas med allmän platsmark (PARK). Planområdet 
omfattar ungefär 3700 kvadratmeter. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder inom ett 
befintligt bostadskvarter på Sörmarken. Borås Stad befinner 
sig i en situation där det är brist på LSS-platser och sökandet 
efter platser för kommunala verksamheter pågår ständigt. 
Detta behov ligger bakom den aktuella detaljplanen.

Den största delen av planområdet skall vara anpassat för 
LSS-boende, men även möjliggöra för andra kommunala 
verksamheter om det skulle behövas i framtiden. Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är en lag 
som erbjuder olika former av hjälp och service. En sorts 
hjälp sker genom att erbjuda bostad med särskild service eller 
annan särskilt anpassad bostad. I plankartan benämns denna 
verksamhet som BD. B som står för bostäder då LSS-boende 
är särskilt anpassade permanenta bostäder och D som står 
för vård för att möjliggöra för annan kommunal verksamhet 
som också är vårdrelaterad. Uppdraget omfattar den delen av 
kvarteret Bankbudet som idag är bostadsmark utan byggrätt i 
slutet av Sörmarksliden.

Planområde
Fastigheten Bankbudet 5 har en yta på 3737 kvadratmeter 
som ägs av Borås Stad. Denna yta utgör planområdet. 
Planområdet ligger i Borås utkant där Sörmarksliden slutar i 
en vändplats och Kransmossens friluftsområde tar vid.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-20 Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner för att se på 
möjligheterna att bebygga tomter för kommunal verksamhet. 
En av dessa tomter var Bankbudet 5, belägen i slutet av 
Sörmarksliden. Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
2017-06-29.  Samhällsbyggnadschefen beslutade 2017-12-14 
via delegation att skicka planen på samråd. Samrådet pågick 
mellan 4 januari 2018 och 8 februari 2018. Inkommande 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Gällande detaljplan
Den gällande planen P304 antogs 1968. Tomten är planlagd 
för bostadsändamål men saknar byggrätt. På kartan finns 
illustrerat  en parkeringsplats, lekplats och gångvägar. 
Skogsområdet i den södra delen av planområdet är allmän 
platsmark och är planlagd som natur. 

För kvarteret gäller även en fastighetsplan med aktbeteckning 
1583 K - BN159/1969 som antogs 1969-02-12. I maj 2011 
infördes ändringar i plan- och bygglagen som gör att tomtin-
delningar och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning idag 
räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. 

Gällande fastighetsplan 
För kvarteret gäller även en fastighetsplan med aktbeteckning 
1583 K - BN159/1969 som antogs 1969-02-12. I maj 2011 
infördes ändringar i plan- och bygglagen som gör att tomtin-
delningar och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning idag 
räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. 

Preliminär tidplan
Samråd   Första kvartalet 2018 
Granskning  Andra kvartalet 2018 
Antagande  Tredje kvartalet 2018 
Laga kraft  Tredje kvartalet 2018

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

Byggstart för planområdet är beräknad till 2019.

Planbeskrivning
Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden, Borås Stad, upprättad 8 Maj 2018 

Gällande detaljplan för området från 1968
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Gällande detaljplan för området från 1968

Planområdet är beläget i slutet av Sörmarksliden på Sörmarken. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kvarteren som ligger i anslutning till Sörmarksliden består 
av kedjehus i en våning med mindre trädgårdar. På den östra 
sidan av Sörmarksliden ligger radhus med två våningar i 
suterräng. Området omges av natur och fastigheten Bankbu-
det 5 består av grönyta.

Ny bebyggelse
LSS-boendet föreslås byggas med en byggnad med 6 
lägenheter och uppta ungefär 650 kvadratmeter i en våning.
Byggnaden avses uppföras likartad den som ska byggas på 
Skogsfrugatan, vid ändhållplatsen på Sjöbo. Byggnaden har 
6 lägenheter i ett våningsplan med uteplatser och gemen-
skapsytor. Enligt planen kan man även bygga andra typer av 
byggnader som faller in under kategorin bostäder och vård. 
Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.

Stadsbild och gestaltning
Skalan på föreslagen bebyggelse kan variera mellan en och 
två våningar. Ett LSS-boende kräver inte mer än så och 
oftast byggs dessa i en våning med tanke på de tillgänglig-
hetskrav som ställs. Skalan på byggnaden ska samtidigt inte 
vara för stor för att undvika institutionskänsla för de boende. 
Byggrätten läggs, liksom för den befintliga bebyggelsen i 
området med ett visst avstånd till omkringliggande fastig-
hetsgränser och med avsikten att hålla grönområdena som 
omger området fortsatt tillgängliga. 

Historik och kulturmiljöer 
Hela området byggdes samtidigt år 1970 och är en del av 
miljonprogrammet och dess karaktäristiska småhusbebyg-
gelse och radhusbebyggelse i tegel med trädetaljer. Bebyg-
gelsen är enhetligt utformad och har fått en del utbyggnader, 
främst under de senaste tio åren. 

Bostäder                                                       
Den här delen av Sörmarken och Hulta är väldigt dominerad 
av enfamiljshus och gatorna Sörmarksliden, Sörmarks-
gränden och Sörmarksgången som ligger i angränsning 
till planområdet består endast av bostäder. Totalt finns 38 
bostäder och planen möjliggör för ytterligare 6.

Arbetsplatser
I utkanterna av stadsdelen Hulta finns flera stora arbetsplat-
ser som Borås Bil AB, H&Ms lager och flera mataffärer. 
Ett LSS-boende innebär några arbetstillfällen, en närvaro i 
området under dygnets alla timmar i en del av stadsdelen där 
daglig verksamhet idag saknas.

Offentlig service                                               
I närheten av planområdet, 4-5 minuters promenad söderut 
ligger förskolan Sörmarksgården och ytterligare 5 minuter 
bort ligger korttidsboendet Hulta ängar. Dessutom ligger 
två gruppboenden längre österut på Sörmarken vid Kras-
segången och Lavendelgången.

Tillgänglighet                                              
De närliggande gatorna befinner sig inom ungefär samma 
höjdnivå utan större höjdskillnader. Infarten till området 
från Trandaredsgatan är lätt lutande hela vägen fram till 
planområdet men saknar ledstråk och har bitvis smala 
trottoarer. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Strax norr om området ligger den högt trafikerade Tranda-
redsgatan som är huvudled för både Hulta, Sörmarken och 
Trandared. Riksväg 40 ligger nära med två trafikplatser, 

Radhusen längs Sörmarksliden från 1970
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I samband med åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad även 
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 tillsam-
mans 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. 

Antalet parkeringsplatser som behövs för planområdet finns 
reglerat i Borås Stads framtagna parkeringsnormer som 
gäller mellan 2017 och 2020. För detta område behövs 12 
parkeringsplatser. Antalet bestäms utifrån att för bostäder 
som radhus, villor eller parhus behövs 11 parkeringsplatser 
på 1000 kvadratmeter boyta och för gruppboenden fördelas 
parkeringsplatser på antalet arbetande och boende. I illustra-
tionskartan är 12 parkeringsplatser utritade. 

Sammantaget kan den lilla mängd bostäder som läggs till 
i kombination med en arbetsplats i ett område dit inga i 
dagsläget pendlar anses utgöra en mycket liten påverkan på 
trafikflödena. 

Angöring/utfarter/varumottagning
Parkeringar och angöring tillåts i direkt anslutning till 
Sörmarksliden och dess vändplats. Detta eftersom vändplat-
sen ligger vid ett område med lite trafik.  

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp och ligger inom verksamhetsområde för 
detta.

Brämhultsmotet och Hultamotet tillgängliga med några 
minuters bilfärd. Områdets vägnät har god trafikkapacitet 
med stora möjligheter att välja olika färdvägar för att nå till 
exempel Borås centrum. Det är ett hierarkiskt vägnät med 
matargator och avstickande smågator vilket gör det svårt 
eller opraktiskt att färdas med bil mellan områdena, men 
enkelt att ta sig ut på en större väg med högre hastighet.

Gångtrafik
Området är byggt med en planering för trafikseparation 
där stora delar av området kan nås via gångvägar mellan 
naturmarken och bostäderna, skiljt från bilvägen. Dessa 
gångbanor kopplar samman de olika stadsdelarna, Sörmar-
ken, Hulta och Svensgärde och Kransmossen. Trottoarer 
finns i området men är smala.

Cykeltrafik och cykelparkering
Området står idag utan cykelinfrastruktur förutom en smal 
skogsväg som är kopplad med Trandaredsgatan. Det finns 
gatubredd att utnyttja för cyklister och gångtrafikanter på de 
flesta gator.

Kollektivtrafik                                           
Området är välförsörjt med kollektivtrafik. Busslinje 8 har 
sin ändhållplats på Sörmarken. Bussen går var 15:e minut 
under högtrafik och har en hållplats 200 meter från planom-
rådet. Samma linje passerar både sjukhuset, Södra torget och 
resecentrum. 

Biltrafik och bilparkering 
Parkering ska ske på egen kvartersmark och kontrolleras i 
bygglovet. I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergri-
pande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således 
ingår den tillväxt som det aktuella planområdet genererar. 
Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Uteplats Ny byggnad Uteplats
Gångväg

Gräsmatta Bilväg Trottoar Trädgård Trädgård

8.8 m 12.4 m 5.7 m 16.5 m 3.8 m

1.8 m

6 m 9.5 m 9.2 m 18 m

Skog Stig LSS-tomt Be�ntligt radhus
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Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläg-
gas. 

Värme
På Saffrangången ungefär 150 meter från området finns 
anslutningar till fjärrvärmenätet. Ingen av gatorna med 
anslutning till Sörmarksliden har idag fjärrvärme.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Det 
finns ledningar både från bebyggelsen i norr och från bebyg-
gelsen söder om skogen där lekplatsen planeras ligga.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

5. Mark och vatten
Natur och vegetation
Planområdets norra del består av en stor gräsmatta och 
enstaka mindre träd, häckar och buskar som används av 
de boende på området för rekreation. I områdets södra del 
ligger en fullvuxen skog bestående av framförallt tall och 
björk. Kransmossens friluftsområde ligger nära med stora 
skogspartier och kalhyggen. 

Lek och rekreation
Lekplatsen på fastigheten används av de boende på området 
och sköts inte av kommunen. Vid byggnation skall denna 

Sektion mot norr

kvalitet kompenseras genom att en del av fastigheten görs 
om till park. Fotbollsmålen på Bankbudet 5 kommer inte att 
ersättas då det finns många fotbollsplaner i närheten. Inom 
500 meter finns 3 ytor för fotboll. Däremot kommer parken 
vara tillräckligt stor för sammankomster, lek och bollspel. 
Planbeteckningen park inrymmer många användningar, som 
till exempel bollplan eller lekplats om detta skulle bli aktuellt 
i framtiden.

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området 
bedöms problem kopplade till de geotekniska förhållandena 
vara små och inga ytterligare restriktioner erfordras ur 
geoteknisk synvinkel. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. 

Förorenad mark
Det finns ingen anledning att tro att marken är förorenad. 

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.

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-

Uteplats Ny byggnad Uteplats
Gångväg

Gräsmatta Bilväg Trottoar Trädgård Trädgård

8.8 m 12.4 m 5.7 m 16.5 m 3.8 m

1.8 m

6 m 9.5 m 9.2 m 18 m

Skog Stig LSS-tomt Be�ntligt radhus
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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 
påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

6. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger 750 meter från 
farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga. 

Buller/skakning/vibrationer 
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. 
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder och det befintliga 
bullret på platsen är väldigt lågt.

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. Luftföro-
reningshalten 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 överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

 
7. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Användningen PARK används för alla typer av grönområden 
som kräver skötsel och som till viss del är anlagda. Det kan 
till exempel vara anlagda parker inne i en stadsmiljö eller 
delvis anlagda grönområden inom ett bostadsområde.

Kvartersmark
Beteckningen BD står för bostäder och vård och är 
beteckningen som passar bäst vid planering av kommunal 
verksamhet som LSS-boende. Den tillåter även bebyg-
gelse av endast bostäder, endast vård, och kombinationen 
av de båda. 

Utformning av kvartersmark               
Uttnyttjandegrad anger största byggnadsarea i kvadratme-
ter inom egenskapsområdet. Det betyder att byggnadens 
avtryck endast får ha det skrivna antalet kvadratmeter så 
länge det omges av en egenskapsgräns. 

Begränsningar av markens bebyggande visas genom 
prickad mark på kartan. Detta innebär att byggnad inte 
får uppföras. Däremot får parkeringar uppföras och 
platsen får göras i ordning för till exempel lekytor. 

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter beskriver 
höjden från nedersta delen av byggnadens markplan till 
byggnadens högsta punkt på fasaden under tak. 

8. Övergripande beslut
Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. 
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning

vid uppvärmning.

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och

riskfaktorer.

» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

» Prioritera de gåendes och cyklandes säkerhet.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 
vilka behov vi människor har och att de resurser som 
finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett hållbart 
samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam 
livsmiljö både i stad och på landsbygd. 



DETALJPLAN 9

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft 
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första 
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med 
goda förutsättningar för kollektivtrafik.                                                    

Handikappanpassningsprogram
Platser och områden som till exempel lekplatser ska utformas 
så att de blir tillgängliga för både barn och vuxna med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

9. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
  
Sociala frågor  
Det går att se hela grönytan på Bankbudet 5 som en del i ett 
koncept för området. Men varken tillgång på iordninggjorda 
grönytor eller naturmark är akut för området och bör sättas 
i proportion till den förtätning som sker och kommer att ske 
i staden. På Sörmarken finns både skogsområden, välskötta 
parkområden och alla boende har egna trädgårdar, vilket kan 
bli en tillgång för fler om Bankbudet bebyggs. Sammantaget 
anser samhällsbyggnadsnämnden att det här är ett fall där 
det allmäna intresset väger tyngre än det enskilda intresset. 
Anpassningar har gjorts till de enskilda intressen som finns  
genom att spara en del av fastigheten från bebyggelse som 
allmän platsmark.

10. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på fastighet. 

För Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), innefattar det 
byggnation av LSS-boende med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. LFF 
ansvarar även för framtida drift och underhåll. 

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmanna-
skap. Detta innebär att kommunen har ansvar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll för mark utlagd som 
allmän plats (park) inom planområdet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns 
i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet.

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i december 2017. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Energi och Miljö AB

• Borås Elnät AB

• Splitvision

• Skanova 

Bankbudet 5 med gräsmatta, fotbollsmål och lekplats

Radhusen på Sörmarksliden med den planlagda grönytan framför.  
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11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan fastställd 12 februari 1969 upphävs för fastig-
heten Bankbudet 5, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning. - COWI  2017-12-08

 » Markteknisk undersökningsrapport (MUR) COWI  
2017-12-08 

 » Solstudie, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 
2018-03-01

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg             

plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén

Mark- och exploateringsingenjör

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utföra-
ren 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 
                                                                                            
Fastighetsägare                                                             
Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Bankbudet 5 vilken 
ägs av Borås Stad. 
 
Fastighetskonsekvenser Bankbudet 5                               
Nya byggrätter för bostäder (B) och vård (D) tillskapas.         

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 bedöms vara 
nödvändiga för det allmänna ska finansieras av Borås Stad.

Detaljplanen kommer innebära ökade kostnader för Borås Stad, 
Tekniska förvaltningen. Anläggningskostnaden uppskattas 
till mellan 85.000 – 105.000 ink etableringsskötsel. Den årliga 
kostnaden för skötsel av en enklare parkyta är beräknad till ca 
20.000kr/år i drift. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta något 
som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning till 
tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och dagvattenan-
läggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgif-
ter då ny fastighet inom planområdet ansluts till det allmänna 
va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elledning 
till tomtgräns gällande LSS-boendet samt kostnader för 
eventuell anläggning av ny nätstation.

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

Plankostnader                                                                     
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad, upprättad 3 april 2018 

Sammanfattning 
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag för Sörmarken, 
Bankbudet 5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad. 
upprättat den 22 december 2017 har ägt rum under tiden 4 
januari 2018 - 8 februari 2018 och har annonserats i Borås 
Tidning 5 januari. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida och ett samrådsmöte 
hölls 15 januari på Ekarängsskolan i Borås. 

14 remissinstanser och 14 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning har ändrats från byggrätter för 
bostäder utöver LSS-boendet till park. Och planområdets 
södra del med plats för lekplats har tagits bort. 

I yttrandena finns många texter från och hänvisningar till 
lagtexter bifogade. För läsbarheten i dokumentet har åter-
kommande texter från lagar tagits bort så att endast hänvis-
ning finns med. Likaså har yttranden som påminner om 
andra yttranden sammanfattats. Som svar på vissa yttranden 
sker hänvisningar till svar på yttranden med samma problem-
formuleringar och frågor. 

Alla fullständiga yttranden inklusive bilagor är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga hos Borås Stad för allmän-
heten. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen

 » På plankartan har en justering av egenskapsgränserna 
som reglerar förhållandet mellan prickmark/byggrätt 
gjorts på fastigheten Bankbudet 5 för att ge LSS-
boendets placering mer rörelseutrymme. 

 » Byggrätterna och kvartersmarken i den norra delen av 
planområdet har ersatts med allmän platsmark (park) 

 » Planbestämmelser avseende maximal byggnadshöjd har 
justerats för LSS-boendet på Bankbudet 5. 

 » Planbeskrivningen har justerats och avsnitt om den 
ytterligare bebyggelsen på Bankbudet 5 har tagits bort. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-29 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detalj-
plan Bankbudet 5. Begäran grundar sig på att Kommunsty-
relsen 2017-06-20 har kommit in med ett uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för LSS-boende på en tomt på Bankbudet 5 

Plan- och bygglovschefen beslutade 2017-12-14 via delegation 
att skicka planen på samråd.  

1. Yttranden från remisspart            17

S1 Kommunstyrelsen              17

S2 Länsstyrelsen              17

S3 Tekniska nämnden              17

S4 Miljö- och konsumentnämnden            17
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S6 Borås Elnät                17
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S8 Förskolenämnden              17
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad, upprättad 3 april 2018 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsysn till ingripandegrun-
derna i 11  kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att ett 
antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. 

S3 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under 
förutsättning att investeringsmedel till lekplatsen ställs till 
nämndens förfogande i samband med planens genomför-
ande.   

Förslaget till detaljplan ger möjlighet att bygga bostäder, 
LSS-boende och lekplats på Sörmarken. Planområdet är 
beläget mellan Sörmarksliden och Sörmarksgatan. Lekplatsen 
som kommer att ligga inom naturmark kommer att innebära 
kostnader för Tekniska nämnden för byggande och framtida 
drift- och underhåll enligt genomförandebeskrivningen till 
förslaget till detaljplan. 

Tekniska nämnden förutsätter att investeringsanslag till  
lekplatsen ställs till nämndens förfogande i särskild ordning 
då det blir aktuellt med byggnation. 

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan. 

Kommentar
Planområdets södra del med lekplats har tagits bort inför 
granskning eftersom en stor del av Bankbudet 5 görs till 
park. Investeringsmedel för lekplats eller annan inriktning på 
parken får inrymmas i framtida budgetanslag.

S4 Miljö- och konsumentnämnden  
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostads-
kvarter på Sörmarken. Den största delen av planområdet 
skall vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra 
för andra kommunala verksamheter om det skulle behövas i 
framtiden.

Miljöförvaltningen ser positivt på fortsatt planarbete 
men skickar med synpunkter på att ett antal redaktionella 
ändringar behöver göras i planhandlingarna under avsnittet 
om Miljömål samt Buller. 

Kommentar
Noterat och ändrat i planbeskrivningen. 

S5 Borås Energi och Miljö 
Varken planbeskrivning eller illustrationskarta visar att det 
ska finnas ett specifikt utrymme för avfallshantering. BEM 
kan därmed bara rekommendera att man följer vad som står 
i planbeskrivningen under punkt 4. Teknisk försörjning – 
Avfall.

Kommentar 
LSS-boendet är mer detaljerat på illustrationskartan än den 
behöver vara och har ett soprum inritat. 

S6 Borås Elnät 
Respektive nytt hus som byggs ska vara anslutna med 
separata elserviser. Borås Elnät önskas bli kontaktade av 
exploatören i god tid för nya servisanslutningar och för 
utredning av den kommande effektökningen som beräknas 
bli av den nya bebyggelsen Borås Stadsnät har ledningar i 
anslutning till planområdet Detta möjliggör fiberanslutning 
av planområdet. I övrigt igen erinran.   
 
S7 Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra förutom ett 
påpekande om ett skrivfel som insmugit sig på sida 14 i 
planbeskrivningen. Under stycket ”Fastighetsägare” redovi-
sas Hulta 5:1 istället för 4:1.

Kommentar
Fastigheten ingår inte längre i planområdet. 

S8 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker ”Detaljplan för Sörmarken, 
Bankbudet 5 Sörmarksliden” och översänder svaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att vara delaktig i 
utformandet av den lekplats som ska anläggas.      

Kommentar
För Förskoleförvaltningens deltagande i utformningen av 
parken föreslås ett samarbete mellan Förskoleförvaltningen 
och Tekniska förvaltningen. 

S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden har inget att invända mot förslaget till 
detaljplan.

S10 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten ser ett behov av att en brandpost anläggs, 
då avståndet till närmaste brandpost blir långt, samt att 
befintlig bebyggelse är radhusbebyggelse. 

Kommentar
Räddningstjänstens yttrande noteras.
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S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Detaljplanen syftar till att bygga bostäder, LSS-boende och 
en lekplats på Sörmarken. I kommunen finns det ett stort 
behov av LSS-boenden. I området Sörmarken finns ett behov 
av mer verksamhet som ger mer liv och rörelse i området. 
Området lämpar sig väl för målgruppen då gatorna befinner 
sig på samma höjdnivå och har en låg trafikmängd. Det 
finns även ett antal gångvägar, mellan naturmarken och 
bostäderna, som kopplar ihop områdena Sörmarken, Hulta, 
Svensgärde och Kransmossen. Där kan man på ett säkert 
och tryggt sätt kan ta sig mellan områdena, utan att behöva 
vara i trafiken. Boende i området har tagit en del av marken i 
detaljplaneområdet i anspråk för rekreation. De kommer att 
kompenseras med en lekplats. I området finns även mycket 
naturmark och det gränsar dessutom till Kransmossens 
friluftsområde. Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig 
positiv till detaljplanen.

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder, LSS-
boende och lekplats. Sociala omsorgsnämnden har i lokalre-
sursplanen lyft behovet av fler LSS-boende. Lokaliseringen i 
staden är bra och tomtens läge och utformning lämpar sig väl 
för ett LSS-boende. Lokalförsörjningsförvaltningen har inga 
synpunkter på planhandlingarna. Lokalförsörjningsförvalt-
ningen beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

S13 Polismyndigheten
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar och 
olika former av trafikolyckor är vanligt förekommande både 
nationellt och lokalt.  Det är också viktigt att ha ett brottsfö-
rebyggande perspektiv vid planeringen av övriga verksamhe-
ter som beskrivs i detaljplanen. Det gäller både lekplatsen, de 
närliggande fritidsområden, parkeringsplatser, gator/vägar 
och gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla 
ingår och påverkas av detaljplanen. I övrigt har polisområdet 
ingen erinran.

Kommentar
Ett LSS-boende där personal antagligen vistas under dygnets 
alla timmar borde bidra positivt till områdets trygghet i sin 
helhet.

S14 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig 
över detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden 
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder, 
LSS-boende och en lekplats på Sörmarken. Sociala omsorgs-
nämnden anser att det är angeläget att det tillskapas nya 

bostäder för målgruppen som tillhör LSS, då det är brist på 
bostäder för personer som fått beviljat beslut om insats i form 
av boende enligt LSS-lagstiftningen. Nämnden har inget att 
erinra mot förslaget, med tillägget att det är att föredra, att 
uppföra byggnaden i ett plan, sett ur ett tillgänglighetsper-
spektiv. Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är 
viktigt att planen följer det styrdokument som är antaget i 
staden: Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 
för personer med funktionsnedsättning.              

Kommentar
LSS-boenden byggs i 1 våning idag, men det är bra att planen 
är flexibel och tillåter ett våningsantal som platsen tål. Nyttan 
med att begränsa byggrätten ytterligare är därför liten. 

2. Yttranden från sakägare
S15 Yttrande ang. detaljplan för nybyggna-
tion på Bankbudet 5 
Underskrivet av Sakägare på: 

Sörmarksliden 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33 35, 37,                                                          
Sörmarksgången 1, 3, 5, 7

Underskrivet av övriga på:

Sörmarksliden 13, 9, 5,                             
Sörmarksgränden 1, 2, 5, 9, 10,                                                            
Sörmarksgången 2, 4, 6, 8 

I yttrandet tas ett antal frågor upp. Dels förklaras att de vill 
överklaga detaljplanen och att Borås Stad avbryter sina planer 
för nybyggnation på Bankbudet 5 omedelbart. Skälen till 
detta är följande: 

1. Tomträttsavtal, anläggningsbeslut och lagar                                                                            
2. VA/Värme                                                                                               
3. Trafik                                                                                  
4. Lekplats, fotbollsplan och natur                                                                                         
5. Allmänna reflektioner                                                             
6. Avslutningsvis

1. Tomträttsavtal, anläggningsbeslut & lagar 
Vår första, och allra viktigaste och starkaste invändning är att 
det finns ett gällande tomrättsavtal som de som köpte husen 
1969 fick. På sidan 3, under punkt 11, §14 står det en text som 
klart och tydligt säger att tomträttsavtalet gäller i 60 år ifrån 
utfärdandedatum, om inte annat är överenskommet samt 
varje följande period 40 år.
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Vidare står det även under §15 att uppsägning ska ske minst 
två år före periodens utgång, om ej längre tid överenskom-
mits, dock får det ej ske tidigare än fem år före periodens 
utgång. Uppsägning ska ske skriftligt och skälen ska anges.

Under punkt 18, särskilda bestämmelser står det att det med 
tomträtten följer andel efter areal i inom stadsplaneområdet 
belägna lek- och biluppställningstomterna Bankgirot 1 och 
Bankbudet 5. Se bilaga 1 för ovanstående avtal där Ni kan ta 
del av hela.

I bilaga 2 så kan ni ta del av anläggningsbeslutet där det 
under punk 6 anges hur stor del i procent som varje tomt har 
rätt till, 2.63% för samtliga tomter förutom Bankboken 1-6 
som har rätt till 2.64%. Under punkt 8 står det att varaktig-
heten för detta beslut är ”ingen”.

De som köpt loss sina tomter har fått ett kontrakt där det står 
att det inte innebär ngn skillnad att man köper sin tomt med 
hänvisning till tomträttsavtalet, se bilaga 3, punkt 10.

2. VA/Värme  
VA är snart 50 år gamla och har orsakat problem sedan 
ett tag tillbaka. Vecka 2 sprack ett vattenrör i höjd med 
Sörmarksliden 27 som fick lagas av Borås Energi & Miljö. 
Under hösten 2017 gick VA sönder på Sörmarksgången som 
också lagades av Borås Energi & Miljö, en av de boende på 
Sörmarksgränden har haft rör som gått sönder på sin tomt. 
Det belyser problemet ännu mer med gammalt VA, det är 
redan i dagsläget mycket osäkert och bristfälligt.

Sörmarksgränden, -gången och -liden har direktverkande el 
i nuläget och ingen fjärrvärme. Om man, som kommunen 
föreslår, vill ha fjärrvärme fram till de nya byggnaderna 
skulle det innebära väldigt stora störningar för de boende 
medan det grävs för att dra fram fjärrvärme.

3. Trafik 
Denna punkt är en väldigt stor och viktig fråga då den berör 
hela områdets förmåga att fungera och samverka. Från 
kommunens sida så fick vi höra, på mötet på Ekarängsskolan, 
att gatan Sörmarksliden som går igenom hela området är fullt 
kapabel att bära den trafik som skulle uppstå om man byggde 
nya byggnader på Bankbudet 5.

Körbanans bredd, mellan kantstenen vid gräsmattan och 
trottoarens kantsten, är ca 5.5 meter. Vid en mätning när det 
hade kommit en mindre mängd snö i början på vecka 3 så 
var gatan 4.1 meter bred. När det snöar mer än det har gjort 
de senaste veckorna i Borås och inte regnar bort så blir det 
breda snövallar på 50-80 cm utan vidare problem efter att 
plogen har vart i området.

Bilar som kör på gatan är bl.a. Volvo V70, en Honda CR-V 
och en BMW 5 serie. Samtliga bilar är ca 2.1 meter breda 
inkl. backspeglar, det innebär att av gatans bredd kvarstår 
2 meter för andra bilar/transportbilar/färdtjänst att nyttja 
för passage. Speciellt problematiskt blir det när en bil står 
parkerad längs trottoaren och därmed inte lätt kan akta på sig 
eller vänta på mötande fordon som behöver passera.

En tung lastbil är nästan 2.5 meter bred, det säger sig självt 
att en sådan transportbil inte har en chans att kunna passera 
och det är högst sannolikt att en sådan biltyp kommer att 
röra sig i området väldigt frekvent vid leveranser av mat, 
förnödenheter eller t.ex leverans från ett tvätteri. En lätt 
lastbil är nästan 2.3 meter bred och samma problem som för 
den tunga lastbilen uppstår. Se bilaga 4.

Redan idag så händer det att våra gator trafikeras av renhåll-
ning, skogsmaskiner som utför arbete på/kring kransmossen, 
räddningstjänst, Post Nord mm och det har lämnats klago-
mål mot flera företag som kör/kört alldeles för fort, speciellt 
med tanke på alla barn som vistas i området och kan hoppa 
ut från en garageuppfart och ut på gatan. Även dessa fordon 
skulle ha svårt att möta transporter mm på gatan.

Skulle det byggas på Bankbudet 5 så skulle det i princip 
innebära trafik 24/7 med yrkeschaufförer, anställda, besökare 
mm som skulle utgöra en betydligt större risk för de boende 
och deras barn att vistas i området. Jämför man med idag då 
den övergripande majoriteten av trafik är boende så innebär 
det en oerhört stor kontrast. Miljöaspekten med avgaser mm 
måste också tas i beaktning.

Det kan också tilläggas att nu på vintern så går det bara 
att komma förbi om de som står längs trottoaren står på 
själva trottoaren, de boende vet att på Onsdagar så kommer 
sopbilen och då ställer man sig på trottoaren och blockerar 
den istället för att lastbilen ska komma fram men då försvin-
ner ju fotgängarnas plats att röra sig på.

4. Lekplats, fotbollsplan och natur 
Enligt f.d. polis så är det vansinne att anlägga en lekplats i 
skogen, oavsett ljus eller ej. Det är vid sådana lekplatser som 
förövare lättast kommer åt att angripa barn då ingen har 
översikt på lekplatsen, i jämförelse med idag då merparten av 
Sörmarksliden har full översikt.

Redan idag så finns det ungdomar som åker på mopeder 
upp i skogen på andra sidan där man vill anlägga en lekplats 
och gömmer droger mm, polisen har flera gånger under 
de senaste åren kommit och försökt hitta deras droger och 
gömställen. Detta är fakta som lätt kan styrkas av polisen 
själva. En upplyst lekplats kan dessutom lätt användas som 
tillhåll av dessa människor för sin olagliga verksamhet.
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En annan aspekt är att lekplatsen kommer att ligga närmare 
husen på Sörmarksgatan än våra hus och det är högst troligt 
att den skulle användas av barn från dessa områden och 
därmed inte vara enbart vår.

Fotbollsplanen som vi själva har anlagt finns det ingen plan 
för hur man ska ersätta trots att det i detaljplanen uttryck-
ligen står att ”den nuvarande lekplatsen och fotbollsplanen 
kommer att ersättas”. Den är högst uppskattad och används 
dagligen även på höst/vårkant vid kyligare väder. Vi anser 
inte att en sådan lekplats skulle vara en bra kompensation för 
det vi har idag.

Backen upp mot skogen används idag som pulkabacke och 
underhåller väldigt många barn som vuxna då den ligger i 
anslutning till en återvändsgränd. Mer trafik och byggnatio-
ner skulle hindra detta helt och hållet. Se bilaga 5 för att se 
hur det ser ut.

Djurlivet som idag består av rådjur, kaniner, fåglar och även 
rävar skulle direkt försvinna vilket vore väldigt synd då det 
berikar området väldigt mkt.

Vi vill även att kommunen tar och går igenom sin nya och 
helt egna framtagna grönområdesplan som kan ses i bilaga 6. 
Det är slående att man på många punkter inte gjort som det 
står eller tagit den hänsyn som man ska.

5. Allmänna reflektioner 
De radhus som är planerade skulle blockera solen oerhört 
mycket för husen Bankbudet 1-4.

Dessa radhus skulle även ha stor insyn på Bankbudet 1-4 
eftersom man då skulle se ned in genom fönster, ända ner 
till golvet. Mark & Miljödomstolen upphävde nyligen en ny 
detaljplan pga. samma skäl som åberopas här. 

Med detta förslag om nybyggnation av boende och 4st radhus 
så planerar man att öka bostäderna med drygt 26%, vilket vi 
anser är alldeles för mycket på den lilla ytan.

Vi har jobbat och slitit hårt för att kunna uppfylla våra 
drömmar om att äga ett boende i ett fridfullt område som är 
Borås bästa bostadsområde.

De kvalitéer som man anger för att bygga i vårt område 
försvinner för oss som redan bor här. Nästan alla som flyttat 
in de senaste tio åren har varit småbarnsföräldrar som velat 
flytta hit för att det är idealiskt för småbarn men även de som 
hunnit bli gamla värdesätter lugnet på våra gator och grönyta. 
De har sagt rent ut att de aldrig hade köpt i området om det 
inte varit för grönytan Bankbudet 5 och det lugna livet på 
området.

Vårt område är känt bland bekanta, bankmän/kvinnor, 
mäklare och även allmänheten för att det är så lugnt och 
det är ett väldigt attraktivt område. Mäklare strider om att 
få representera oss vid försäljning och många får frågor om 
ifall det är ngt hus som är på väg att säljas eftersom de vet att 
området är så lugnt och bra samt att vi har en fin lekplats och 
fotbollsplan. Närheten till skog och natur är också oerhört 
uppskattat.

Vi som värderat om våra hus har fått bra värderingar just med 
tanke på att det är så lugnt och fritt framåt mot grönytan. 
En nybyggnation skulle sänka värdet på våra hus väldigt mkt 
omedelbart. Detta kan styrkas av mäklare som opererat i 
området.

6. Avslutningsvis,                             
Kommunens egna jurist skriver att lagtexten är tveksam och 
att man inte riktigt kan tolka den åt endera håll. Vi som köpt 
loss våra tomter har ju fått kontrakt från komunnen, påskrivna 
av kommunen som styrker vårt tomträttsavtal och de rättig-
heter vi har till Bankbudet 5. Vad är det värt om kommunen 
ändå väljer att vifta bort det för sin egna vinnings skull? Är 
det för syns skull man väljer att skriva dessa kontrakt och lura 
oss köpare för att sedan ändå välja att göra som kommunen 
vill? Vi kan inte med ord beskriva känslan av vanmakt och 
uppgivenhet vi känner när det enligt kommunen kan få gå till 
på detta sättet.

Var snälla och läs även bilaga 9, från XXXXXXXXX som 
med alla sina kompisar leker och sparkar boll på Bankbudet 
5. Denna detaljplan har satt oerhört djupa spår i oss alla, det 
är inte bara vi vuxna som förfäras över tanken att förlora vår 
oas, det berör även det viktigaste och käraste vi har i våra liv 
nämligen våra barn.

Kommentarer                       
1. Kommunens bedömning är att Bankbudet 5 varken är 
tomträtt, gemensamhetsanläggning eller arrende. Se bilaga, 
PM Bankbudet 5. 

2. Vid avvägning mellan allmäna och enskilda intressen tar 
plan och bygglagen inte hänsyn till störningar vid vägarbeten 
eller byggen då dessa är av tillfällig karaktär. Fjärrvärmeled-
ningar finns i närheten av planområdet. Detaljplanen tvingar 
inte den nya bebyggelsen att ansluta till fjärrvärmenätet. 
Det är endast ett konstaterande och ett möjligt sätt att lösa 
uppvärmningen av nya bostäder på området.  
 
3.  LSS-boenden genererar mindre trafik än vanliga bostäder 
då de boende kör bil i mindre utsträckning. Det är en väldigt 
liten ökning av trafik som området står inför och som 
yttrandet säger så trafikeras gatan redan idag av större fordon. 
Sörmarksliden har en gatubredd med två körbanor, trottoar 
och gatlyktor som är vanligt förekommande i villaområden. 
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Då detta dessutom är en återvändsgata är genomfartstrafiken 
mycket ringa vilket innebär att gatan tål en mindre ökning 
fordon.          

4. Delen med lekplats i planområdets södra del ingår inte 
längre i planområdet.

- Fotbollsplanen ska inte ersättas, planbeskrivningen har 
uppdaterats.

- Pulkabacken bedöms inte påverkas av planförslaget då 
ökningen av trafiken är ytterst liten.

- Djurlivet på platsen kommer att påverkas av byggnationen. 
Det är en kvalitet att kunna se ut över djur och natur, men 
vår bedömning är inte att den tillgången väger tyngre än 
behovet av bostäder inne i tätorten. Tillgången på grönområ-
den och natur är riklig i övriga väderstreck.

Grönområdesplanen avser natur och parkmark. Bankbudet 5 
är kvartersmark för bostäder och räknas inte som ett grön-
område. Planen bryter därmed inte mot något som är utpekat 
i grönområdesplanen.

5. Angående synpunkter som berör husen närmast resterande 
bebyggelse på Bankbudet. Att de är för höga och ger insyn, 
skuggning, störningar från närboende grannar och passar 
inte in i bebyggelsemiljön.

Den norra delen av planområdet med byggrätter utöver LSS-
boendet har tagits bort inför granskning. För övrig bebyg-
gelse gäller fortfarande att en detaljplaneändring innebär att 
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen behöver 
göras, till exempel att bygga LSS-boenden i Borås och 
enskilda intressen som utsikt, täthet eller skuggning.

Det går att se grönytan på Bankbudet 5 som en del i ett 
koncept för området. Men varken tillgång på iordninggjorda 
grönytor eller naturmark är akut för området och bör sättas 
i proportion till den förtätning som sker och kommer att ske 
i staden. På Sörmarken finns både skogsområden, välskötta 
parkområden och alla boende har egna trädgårdar, vilket kan 
bli en tillgång för fler om Bankbudet bebyggs.

Sammantaget anser Samhällsbyggnadsnämnden att det här är 
ett fall där det allmäna intresset väger tyngre än det enskilda 
intresset. Anpassningar har gjorts till de enskilda intressen 
genom att ändra användningen på en stor del av fastigheten 
till allmän platsmark park istället för att exploatera till fullo.  
 
6. Avslutningsvis -  
Se bilaga, PM Bankbudet 5.  
 

S16  Bankbudet 1 
1. Ägandefrågan  
Yttrandet hänvisar till tomträttsavtalet och köpekontraktet 
och anser att kommunen vill bygga på mark som man inte 
har förfoganderätt över. 

2. Solstudie  
Det har inte gjorts någon solstudie i samband med detaljpla-
nen. Föreslagen detaljplan innebär i praktiken att Bankbudet 
1 helt kommer att sakna solinstrålning större delen av året, 
se bilaga 3 och bilaga 4. Byggnadshöjden avviker dessutom, 
från övrig bebyggelse på området. Redan idag har Bankbudet 
1 väldigt liten solinstrålning pga kulle och höga träd runtom, 
att då ytterligare försämra läget vore katastrofalt.

3. Hemfridszon  
Det nya planerade radhuset bakom Bankbudet 1 som är höjt 
i marknivå och två våningar högt kommer att inkräkta på 
Bankbudet 1:s hemfridszon. Insynen från det nya radhuset 
kommer att bli enorm eftersom man kommer att se ned in 
genom fönster (därmed insyn ända ned till golvnivå) under 
dygnets mörka timmar. Sommartid kommer det nya radhuset 
ha sin kvällssol mot Bankbudet 1 och därmed kommer det 
självklart att anordnas en uteplats där. Med normala mått 
kommer den att hamna nästan i Bankbudet 1:s tomtgräns. 
Under sommaren finns därför stor risk att störande aktivite-
ter kommer att förekomma endast 7 meter ifrån Bankbudet 
1:s samtliga 3 sovrum som alla ligger med fönster mot det 
nya radhuset.

4. Värde 
Värdet på fastigheten Bankbudet 1 kommer att sänkas 
avsevärt med föreslagen detaljplan. 

5. Skälig hänsyn vid detaljplanering  
Enligt lag ska en detaljplan vara utformad med skälig hänsyn 
till befintliga bebyggelse-, äganderätts  och fastighetsförhål-
landen som kan inverka på planens genomförande. Bestäm-
melsen har särskild betydelse när det gäller påverkan på, 
samt inverkan av, markanvändningen i anslutning till ett nytt 
planområde. 

6. Övrigt  
De flesta av de kvaliteter som området har och räknas upp i 
detaljplanen försvinner vid byggande på Bankbudet 5.

Kompensation enligt vad kommunen skriver i förslaget är 
inte uppfyllt. 
 
När området byggdes gjordes tomterna väldigt små i de flesta 
fall och kompenserades med ett större lek- och grönområde 
som man fick andel av. Detta ska nu bebyggas, helt orimligt!  
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På tomtgränsen till tomten för Bankbudet 1 finns idag en 
dagvattenbrunn och ytterligare en brunn. Det betyder att det 
borde bli betydande störningar under byggtiden och åverkan 
på Bankbudet 1:s tomt under byggperioden eftersom de 
knappast kan vara kvar. Det finns dessutom en tredje brunn 
bara 2-3 meter från tomtgränsen.

7. Övriga lagar som negligerats  
I yttrandet beskriver sakägaren delar av plan- och bygglagen 
som han anser att kommunen inte har beaktat. Det gäller 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, särskilt 
vad avser parker, grönområden och lämpliga platser för lek, 
motion och annan utevistelse. Det gäller även samfälligheters 
och gemensamhetsanläggningar som ska finnas i fastighets-
förteckningen, samt frågor som rör byggnaders utfarter, 
angöring och friytor. 

8. Ytterligare synpunkter  
Jag vill tillägga att Mark och miljödomstolen alldeles nyligen 
upphävde en ny detaljplan pga samma skäl som jag åberopar 
vad gäller mitt hus! Angående domen: Domstolen tar bland 
annat fasta på vad de närboende uppgett om att deras hus 
skulle drabbas av skuggning och förbyggd utsikt. Vidare tar 
domstolen fasta på att man från det planerade huset skulle få 
full insyn in på tomt och altan, men även i vardagsrum och 
sovrum, i en intilliggande villan.

Mark- och miljödomstolen anser sammantaget att de olägen-
heter som detaljplanen innebär för de närboende överväger 
det allmänna intressset av att bebygga området enligt den 
antagna detaljplanen, och väljer därför att upphäva hela 
planen.

Jag tycker att Borås kommun även skulle ta och läsa sin egna 
alldeles nyframtagna grönområdesplan som bifogas detta 
dokument. Det är slående att man på många punkter inte 
gjort som det står eller tagit den hänsyn som man ska.

I yttrandet föreslås även andra platser för nytt LSS-boende. 

Kommentarer
1. Se PM Bankbudet 5. 

2-5 . Se S15, kommentaren till 5, allmänna reflektioner. 

Vi bedömer att avvägning av intressen och hänsyn till 
markens lämplighet har gjorts i enlighet med plan och 
bygglagen. 

6. Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att 
skälig hänsyn inte har tagits vid detaljplanering. Samhälls-
byggnadsnämnden anser att planen uppfyller kravet på 
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse genom bland annat, 

prickmark mot grannfastigheter och genom att till exempel 
inte tillåta en främmande exploateringsgrad i ett område 
som består av enplanshus och tvåvånings-radhus i suterräng 
mot Sörmarksliden. Se även PM Bankbudet 5.

Kommunens dagvattenledningar går längs Sörmarksgången 
och Sörmarksliden och inte på fastigheten Bankbudet 5 i 
fastighetsgräns med Bankbudet 1 där planområdesgränsen 
går. 

7. Se S15, kommentaren till 5, allmänna reflektioner. 

Anledningen till att det inte finns något om gemensam-
hetsanläggningar eller samfälligheter, tomträtter inlagda i 
fastighetsförteckningen är för att Borås Stad inte har några 
gällande sådana på området. Läs mer i PM Bankbudet 5. 

Detaljplanen har utformats med hänsyn till plan- och 
bygglagens krav på lämplighet avseende utfarter, angöring 
och friytor. 

8. Borås Stads arbete med att hitta nya platser för LSS-
boenden, förskolor och andra kommunala verksamheter 
pågår och förslagen noteras. 

S17 Bankdisken 16
1. Det känns olustigt att vår lugna återvändsgata kommer 
få ökad trafik. Till och från ett kommunalt boende får man 
ju räkna med att både boende, personal, matleveranser, 
servicepersoner mm kommer billedes; trafiken är således 
större till och från en sådan bostad jämfört med vanliga 
bostadshus. Skulle det inte vara möjligt att anlägga en ny 
infartsgata från Sörmarksgatan till boendet i så fall?

2.  Något av det vi gillar bäst med vårt boende är den fina 
solnedgången över gräsplanen. Således skulle vi föredra 
enbart enplanshus istället för tvåplanshus.

3. Det vore en fin gest av kommunen att samtidigt bygga en 
väl upplyst gång-och cykelbana in i vårt område. Som det 
är nu saknar vi framförallt vintertid en ordentligt och helt 
säker gångväg från busshållplatsen. Väldigt många promene-
rar mellan gräsytan och skogsområdet, kanske kan det bli en 
fin gångbana?

4. Vi var inte med på mötet som hölls i Ekarängsskolan 
den 15 januari, men om det inte framfördes då så tycker jag 
också att kommunen skulle erbjuda oss grannar ekonomisk 
kompensation för att vi i alla dessa år har bekostat och 
förvaltat vad som senare visade sig vara kommunal mark. 
Detta trots att kommunen avsade sig ansvaret när min man 
mailade er om ärendet för ett par år sedan (se mailkonver-
sationen nedan, kommunens svar är markerade i rött). Eller 
har ni köpt marken av Riksbyggen sedan dess?
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Utöver ovanstående har vi inget emot den planerade bebyg-
gelsen. Vi ser särskilt mycket fram emot lekplatsen!

Kommentarer 
1. Läs under S15, kommentaren till 3. Trafik. Trafiken är 
mindre än om det skulle byggts vanliga bostäder istället och 
en ny infartsgata är inte aktuell då den inte  behövs. 
 
2. Vår bedömning är att platsen tål den satta höjden. 
Dessutom har de ytterligare bostäderna på bankbudet 5 
utöver LSS-boendet tagits bort. Se - S15, kommentaren till 5. 
allmänna reflektioner.   
 
3. Någon upprustning av vägnätet eller nya vägar kommer 
inte att byggas i samband med delaljplanen. 

4. Någon ekonomisk kompensation kommer inte att äga rum 
för förvaltning av platsen. Marken har varit kommunägd 
men har inte skötts av kommunen. Liknande situationer kan 
infinna sig där det finns arrendeavtal, men då är det snarare 
fråga om att betala kommunen för att förvalta och använda 
mark, några kontinuerliga betalningar har inte ägt rum och 
ingen formell tomträtt har funnits. Se bilaga, PM Bankbudet 
5. 

S18 Bankbudet 2
Våra synpunkter på radhusen är att de kommer att medföra 
en betydande olägenhet för vårt boende i Bankbudet 2. 
Husens närhet och höjd över marken ger en oacceptabel 
skuggning av och insyn i vår fastighet. Det finns även 
stor risk för störande aktiviteter nära våra sovrumsfönster 
sommartid då denna sida på de nybyggda husen kommer 
att ha kvällssol. Utsikten och trivseln kommer kraftigt att 
försämras. Vi anser därför att det är helt orimligt att placera 
nya radhus enligt förslaget. 

Vad gäller övrig bebyggelse och medföljande försämringar 
kommer våra åsikter i ett gemensamt dokument för alla 
boende i området. 

Kommentar
Läs under S15, kommentaren till 5. allmänna reflektioner.  
 
S19 Bankdisken 8
Hej! Jag heter XXXXXX och bor på Sörmarksliden 19 i 
Borås. Jag vill att ni inte förstör vår fotbollsplan där ni skall 
bygga hus. På sommaren spelar vi fotboll och på vintern har 
vi snöbollskrig. 

Kommentar  
Anledningen till att det görs en detaljplan på fastigheten är 
för att det behövs boenden till folk som behöver ett särskilt 
anpassat boende på grund av funktionshinder. Många står i 

kö för ett sådant boende i Borås. Ytor för lek och rekreation 
är också viktiga för ett område. Vår bedömning är dock att 
tillgång till grönområden, trädgårdar och fotbollsplaner är 
stor i området trots att Bankbudet 5 bebyggs. Hela fastighe-
ten bebyggs inte heller som det var tänkt inför samrådet. En 
stor del görs om till park istället för ytterligare bostäder.  
 
Läs även under S15,  kommentaren till 5. allmänna reflektio-
ner.                                          

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Varför detaljplan?
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Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 
som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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Datum 

2018-05-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2017-00001 332 
 

  

 

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 

tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 

i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 

lekplats.       

Ärendet i sin helhet 

Marie Fridén (M) och Oliver Åberg (M) har vad Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2016-12-21 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 

ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram 

ett förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg 

och Stockholm, till Stadsparkens lekplats. , 

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Förskolenämmden och 

Fritids-och folkhälsonämnden.   

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att bifalla motionen.  

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningens tjänstemän i uppdrag att 

tillsammans med Tekniska förvaltningen ge förslag på parklek med bemanning, 

i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 

lekplats.            

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22 § 55 

2. Motion av Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) - 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats              

         

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.  

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Kommunstyrelsen, för kännedom 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 



Motion  2016-12-21 
Moderaterna   Kommunfullmäktige 

 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Det är 
därför viktigt att skapa miljöer som medverkar till goda vanor redan i tidig ålder. För att ge så 
god möjlighet till fysisk aktivitet som möjligt bör det finnas ett bra utbud av säkra, trygga och 
intressant lekplatser för barn i alla åldrar. 
 
På Förskolenämnden sammanträde i december lämnade allianspartierna genom 
Moderaterna förslag på ett ”Barnens hus” i Orangeriet. Förutsättningar för ett ”Barnens hus” 
i Orangeriet är bra. För att utveckla idén ytterligare vill vi inkludera den nybyggda och 
modern lekplats alldeles intill för bemannad parklek året runt.  
 
En bemannad parklek är en långsiktig investering, inte minst för de barn som behöver 
särskilt stöd på fritiden. I både Göteborg (Plikta) och Stockholm (Humlegården) har parklek 
initieras med väldigt gott resultat. Parklek innebär fantasifulla miljöer som lockar både 
gammal och ung till lek, rörelse och möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar 
året runt. Om man tittar på Göteborg och Stockholm bör en parklek innehålla t.ex. 
lekredskap, utegym, boulebana, pingisbord, plats för picknick och träning. I anslutning till 
området bör det även finnas möjlighet till grillning samt lån av mikrovågsugn, skötbord och 
toaletter. Lekredskapen ska gå att använda av personer med fysisk funktionsnedsättning och 
underlagen bör även vara tillgänglighetsanpassade. Något som ligger väl i linje med det 
framträdande tillgänglighetsarbete Borås stad gör och har fått pris för. 
 
Personalen finns huvudsakligen till på lekplatsen för att låna ut cyklar, spel och lekredskap 
samt ordna aktiviteter för barnen och ungdomarna. Det är själva bemanningen som är 
parkleken och innebär en öppen fritidsverksamhet för framförallt utomhusaktiviteter. 
Personalen ska inte ha något omsorgsansvar för barnen, som på exempelvis en förskola. 
Istället finns de på plats för att inspirera till lek och hålla i aktiviteterna 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på 
parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 
 
 
För Moderaterna i Kommunfullmäktige 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande i Förskolenämnden 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden 
 

 



     PROTOKOLLSUTDRAG 
   Sammanträdesdag 

    2018-03-22 
 

 
 
 
 
§ 55     Dnr 2016-00819 332 

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M): 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 32, sid B 649)  
 
Marie Fridén (M) och Oliver Åberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-12-21 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att ge 
Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett 
förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och 
Stockholm, till Stadsparkens lekplats. 
 
Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden, Förskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att de tre remissinstanserna i grunden är positiva 
till åtgärder som främjar ökad rörelse och aktivitet bland våra ungdomar. Fritids- 
och folkhälsonämnden pekar på olika sätt att tillgodose behoven, bl.a. samverkan 
med de idéburna organisationerna. Kommunstyrelsen välkomnar sådana initiativ 
som sker på frivillighetsbasis och bygger på ett underifrånperspektiv. Detta är 
bättre än att Kommunfullmäktige ger formella uppdrag. Fritids- och 
folkhälsonämnden redovisar också att behoven av ev. insatta personalresurser är 
större på andra områden än just Stadsparken. Denna bedömning är givetvis en 
fråga för Fritids- och folkhälsonämnden att bedöma och Kommunstyrelsen ser 
positivt på sådana initiativ.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-19, § 97 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 föreslå Kommunfullmäktige besluta  
 
Motionen förklaras besvarad.  
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric 
Silfverklinga (SD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande  att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Oliver Öberg (M), Annette Carlson (M) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till 
reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och 
dels till Oliver Öberg (M) med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 



 
  2018-03-22 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enlig Oliver Öberg (M) med fleras yrkande”. 
 
Omröstning, se voteringslista nr 6. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 35: 
 
Ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på 
parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens 
lekplats. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018, 
kl 14.00 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Gun-Britt Persson (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
  



 
 

Voteringslista nr. 6 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 22 mars 2018 klockan 21:52:08. 
23. Svar på motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M): Bemannad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats. (Nr 32) 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         

Ulrik Nilsson                            (M)        1:a                                                  X       

Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         

Anna Svalander                           (L)        3:e        Bengt Wahlgren                            X       

Morgan Hjalmarsson                       (L)        2:a                                                  X       

Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       

Ulf Sjösten                              (M)        1:a                                                  X       

Patric Silfverklinga                     (SD)       1:a                                                  X       

Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         

Ulf Olsson                               (S)        2:a                                                 X         

Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         

Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         

Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         

Hans Gustavsson                          (KD)       1:a                                                  X       

Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       

Patric Cerny                             (L)        2:a                                                  X       

Björn Bergqvist                          (M)        3:e                                                  X       

Anette Nordström                         (M)        2:a                                                  X       

Marie Fridén                             (M)        3:e        Amanda Wiktorsson                         X       

Leif Häggblom                            (SD)       3:e                                                  X       

Kjell Hjalmarsson                        (MP)       2:a        Dennis Söderberg                         X         

Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         

Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         

Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         

Fredrich Legnemark                       (V)        1:a                                                 X         

Tommy Josefsson                          (V)        1:a                                                 X         

Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Else-Marie Lindgren                       X       

Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       

Hamid Fard                               (L)        1:a        Anne-Marie Ekström                        X       

Anna Christensen                         (M)        2:a                                                  X       

Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       

Pirita Isegran                           (M)        1:a        Paul Andre Safko                          X       

Sten Lundgren                            (SD)       1:a                                                  X       

Mosa Roshanghias                         (MP)       2:a                                                 X         

Anja Liikalouma                          (S)        1:a                                                 X         

Leif Johansson                           (S)        1:a                                                 X         

Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         

Anne Rapinoja                            (V)        2:a                                                 X         

Sofia Andersson                          (V)        3:e        Jasem Hardan                             X         

Ingela Hallgren                          (KD)       3:e                                                  X       

Alexander Andersson                      (C)        1:a                                                  X       

Lotta Preijde                            (L)        3:e        Andreas Cerny                             X       

Nils-Åke Björklund                       (M)        3:e                                                  X       

Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e        Wivi Roswall                              X       

Pertti Merstrand                         (SD)       2:a                                                  X       

Crister Spets                            (SD)       2:a                                                  X       

Christina Waldenström                    (MP)       1:a                                                 X         

Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         

Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         

Transport: 23 27 0 0 0 
  



Transport: 23 27 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         

Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         

David Hårsmar                            (C)        3:e        Mattias Danielsson                        X       

Lars-Gunnar Comén                        (M)        1:a                                                  X       

Ismail Bublic                            (M)        2:a        Lotta Löfgren Hjelm                       X       

Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       

Björn Qvarnström                         (SD)       1:a                                                  X       

Tony Strandgård                          (-)        3:e                                                    X   

Hanna Werner                             (MP)       3:e        Anna-Karin 
Gunnarsson                    

X         

Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         

Per Carlsson                             (S)        3:e                                                 X         

Anethe Tolfsson                          (S)        2:a!       Leif Grahn                               X         

Sofia Bohlin                             (S)        2:a                                                 X         

Oliver Öberg                             (M)        1:a                                                  X       

Dennis Jernkrook                         (M)        2:a                                                  X       

Mikael Wickberg                          (M)        2:a        Jonas Garmarp                             X       

Andreas Bäckman                          (SD)       3:e                                                    X   

Thor Öhrn                                (SD)       2:a                                                  X       

Robert Sandberg                          (S)        2:a                                                 X         

Mohamed Kossir                           (S)        3:e        Marie Sandberg                           X         

Mohamed Ben Maaouia                      (S)        1:a                                                 X         

Johan Dahlberg                           (S)        3:e                                                 X         

Emina Beganovic                          (S)        1:a                                                 X         

SUMMA: 35 36 0 2 0 

 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00062 2.4.2.0 
 

  

 

Användning av buffert 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att använda 3 500 tkr ur bufferten för 

volymökningar i verksamheten.        

Sammanfattning  

Antalet inskrivna barn i våra förskolor och antalet barn i fristående förskolor 

eller fristående pedagogisk omsorg har ökat mer än budgeterat.               

Ärendet i sin helhet 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor var i april månad 144 eller 2,4 % fler än 

motsvarande månad förra året. Antalet barn i fristående förskolor var i april 

månad 23 eller ca 5,5 % fler än motsvarande månad förra året. Fristående 

pedagogisk omsorg ökade med 9 platser eller 37,5 % för motsvarande månader 

mellan åren.                      

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-05-17.  

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Dnr FN 2018-00065 1.1.3.0 
 

  

 

Arvode vid deltagande i medborgardialoger under 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar vid 

nämndens medborgardialoger under 2018 erhåller arvode i enlighet med  

Kommunfullmäktiges beslut om Bestämmelser och ersättningar till 

kommunens förtroendevalda.      

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Dnr FN 2018-00068 2.3.2.1 
 

  

 

Anställning av verksamhetschef till 

Förskoleförvaltningen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar enhälligt att anställa Carina Holmström som 

verksamhetschef på Förskoleförvaltningen.      

Ärendet i sin helhet 

Till tjänsten som verksamhetschef på Förskoleförvaltningen har 9 personer 

intervjuats. Intervjuerna har skett i fyra olika grupper: ledningsgrupp, facklig 

grupp, förskolechefsgrupp och presidium. Därefter har 5 personer testas, varav 

2 personer gjort djuptester.  

Carina Holmström har sedan tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt 

även erfarenhet som barnhälsochef och förskolechef. Samtliga grupper är eniga 

om att man vill ha Carina Holmström som verksamhetschef på 

Förskoleförvaltningen.                

 

Samverkan 

Samverkat på FSG 2018-05-17.  

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-04-16 – 2018-05-14 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-04-16 – 2018-05-14.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Datum 
2018-05-17 

 
Sammanträde: 2018-05-24 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dok id Riktning Avsändare Beskrivning  Nummer 

2018-05-08 1313 

 

IN Skolverket Beslut om redovisning  2017-00192 

2018-05-04 1309 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Internhyressystemet, förtydligande 

avseende 2:a hands uthyrning och 

komplettering av regler för lokalbank.  

2018-00064 

2018-04-25 1236 

 

IN Kommunstyrelsen SCB:s Medborgarundersökning 2017 2018-00058 

2018-04-26 1235 

 

IN Kommunstyrlesen Kommunstyrelsens beslut Kommunens 

Kvalitet i Korthet 2017 

2017-00135 

2018-04-25 1231 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut - 

Nationella minoritetsspråk i skolan- 

förbättrade förutsättningar till 

undervisning och revitalisering. 

2018-00040 

2018-04-25 1230 

 

IN Kommunstyrelsen Redovisning av Borås Stads inkomna 

synpunkter 2017 

2018-00057 

2018-04-25 1229 

 

IN Kommunfullmäktige Svar på motion - FN:s konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

2017-00123 

2018-04-25 1227 

 

IN Kommunfullmäktige Svar på motion: Mänskliga rättigheter 

är en kommunal angelägenhet - gör 

Borås till MR-stad 

2017-00124 



 
Datum 

2018-05-15 
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Datum Dok id Riktning Avsändare Beskrivning  Nummer 

2018-04-20 1225 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-

12 § 65 Avsägelse av 

förtroendeuppdrag, entlediganden och 

fyllnadsval 

2018-00056 
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Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 24 maj 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 2.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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