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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av
fl erbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att
bevara och skydda befi ntliga naturvärden vilket uppnås
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål.
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk uppföra två nya fl erbostadshus.
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden
inom gamla Hestra by.

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befi ntliga
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär-
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram-
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen.
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen
Hestra. Planområdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter
och består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse.
Planområdet angörs via Sonatgatan som har kommunalt
huvudmannaskap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur
för cyklister och gående. Detaljplanen berör fastigheterna
Torpa-Hestra 4:4 och Torpa-Hestra 4:1.

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P 925 från 1996. Använd-
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads-
ändamål inom kvartersmark. Befi ntliga byggnader regleras
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras
till prickmark. Gång- och cykelvägar reserveras genom
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr
om bostadsområdet fi nns en lokalgata för trafi kinmatning.
Inom planområdet fi nns ett område reserverat för allmänna
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
till ändring av detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll
i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse-
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till

landskapet och kulturvärdena. Den 5:e maj 2019 beslutade
planchefen via delegation från Samhällsbyggnadsnämnden
att sända ut planen på samråd (§Pl 2016-000010). Samrådet
pågick under tiden den 10 maj – 14 juni 2019. Samhällsbyg-
gnadsnämnden beslutade 2020-03-26 §2020-000084 att
sända ut planen på granskning. Granskningen pågick under
tiden 5 maj 2020 – 26 maj 2020. Den 25 juni beslutade
Samhällsbyggnadsnämnden §2020-000222 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad
planhandling där totalhöjden på båda byggrätterna sänks så
att max två fulla våningar ryms, samt att volymen på hus två
minskas så att avståndet mellan hus två och befi ntliga radhus
på Sonatgatan 13 ökar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2020-11-19 §2020-000373 att sända ut planen på en andra
granskning. Granskning 2 pågick under tiden 30 november
2020 – 6 januari 2021.

Preliminär tidplan

Antagande 1 kvartalet 2021

Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och
kulturvärde.

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad.
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ-
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess
gemensamma struktur.

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg
med omkringliggande rad- och fl erbostadshus mellan 2 till 7
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi-

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 med fl era, Borås Stad, upprättad den 8 mars 2021.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet är inringat i övre högra hörnet

Hestra
Parkstad

Planområde

Hestra
Midgård
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vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids-
gård, restaurang och närbutik.

Söder om planområdet fi nns den nyaste bostadsbebyggelsen
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät
radhusbebyggelse med inslag av fl erbostadshus längs knäckta
längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad,
från terräng eller landskap.

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder
och tillhörande komplementbyggnader. Byggnadsvolymerna
består av två bostadslängor i två våningar. Den maximala
bruttoarean inom planområdet är 1 390 kvadratmeter. Detta
innebär att det fi nns möjlighet att bygga cirka 14-16 nya
lägenheter. Den nya bebyggelsen utformas med en öppen
kvartersstruktur i anslutning till den förbipasserande gång-
och cykelvägen. Avsikten med planförslaget är att den nya
bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska kunna
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär.

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och
befi ntliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots,
med cykel eller med kollektivtrafi k.

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk-
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet.
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by.

Ambitionen är att gestaltningen av de nya byggnaderna
ska ansluta till ladans uttryck och placering på tomten.
Detaljplanen har en rad utformningsbestämmelser som
säkerställer husens volymer, material och kulörer på fasader
och tak för att byggnaderna ska smälta in i miljön så bra
som möjligt. Utöver detta är det av stor vikt att material på
fasader, fönster, dörrar och övriga detaljer är av god kvalitet
och att fasaderna målas med slamfärg, för att anpassa sig till
kulturmiljön.

Även komplementbyggnader som carportar, sophus och
cykelförråd är reglerade med utformningsbestämmelser för
att smälta in i den omkringliggande bebyggelsen. Markens
anordnande regleras genom att den befi ntliga stenmuren
i planområdets sydöstra gräns behålls och att nya synliga
murar ska utföras i natursten. Tomtens naturliga sluttning
bör behållas i största möjliga mån och har reglerats närmast

Befi ntligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus som lånat sin estetik från en ladugård (arkitekt Tham & Videgård)

Danska husen i Hestra Parkstad
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Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Förslag till utformning

Fasad mot sydöst, hus 1 Fasad mot nordost, hus 1

Fasad mot nordväst, hus 1 Fasad mot sydväst, hus 1
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gång- och cykelvägen. Genom att denna yta och ytan mellan
bostadshusen hålls fri från byggnader och hårdgjorda ytor
behålls även en del av tomtens öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam-
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds-
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och
fägator i omgivande natur.

Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värdering som
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam-
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som
permanentboende med undantag för ladugården som inte
nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut-
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993.
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen
när de ritade husen.

Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den
befi ntliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som
fi nns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under
de år som har förfl utit har fastighetsägaren inte fått bygg-
naden att fungera med någon ny användning och har sedan
1996 inte haft några intäkter på byggnaden.

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996.
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen
att en nybyggd kopia av den befi ntliga ladan skulle urholka
det kulturhistoriska värdet avsevärt och inte tillföra annat
än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt ny
bostadsbyggnad placerad på samma plats, med drag av den
tidigare byggnadens volym och karaktär, skulle enligt Borås
Stad vara ett ärligare sätt att berätta om områdets utveckling
och historia. Således föreslås q tas bort ur detaljplanen vilket
innebär att ladan kan rivas.

Tillgänglighet
De nya byggnaderna inom planområdet ska uppfylla Bover-
kets byggregler beträffande tillgänglighet. Tillgängligheten
till och inom planområdet är god utan större nivåskillnader.
Dessutom har planområdet en utbyggd gång- och cykelväg-
nät vilket underlättar tillgängligheten. Bostadshusens entréer
placeras mot gata/gård med nära tillgång till parkeringar och
uppställningsplatser. Planförslaget innebär att tillgänglighet
till natur och parkområden ökas genom att kommunen
genom markförvärvet säkrar mark för en eventuell framtida
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu-
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/
höstdagjämning, fyra tidpunkter vid sommarsolståndet och
tre tidpunkter vid vintersolståndet. Klockan 18 är det helt

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9

Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15
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Skugg förhållande, 21 juni kl. 9

Skugg förhållande, 21 juni kl. 12 Skugg förhållande, 21 juni kl. 15

Skugg förhållande, 21 juni kl. 18

Skugg förhållande, 21 december kl. 12 Skugg förhållande, 21 december kl. 15

Skugg förhållande, 21 december kl. 9

Skugg förhållande, 20 mars kl. 18
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mörkt vid vintersolståndet varför den tidpunkten inte redovi-
sas. Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning.
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen
faller inom den egna fastigheten.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande
skogsmark. Gatunätet för trafi k inom Hestra består av en
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad.
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig till
Symfonigatan. Hestra Ringväg möjliggör för angöring till
servicefunktionerna i Hestra Midgård.

Gångtrafi k
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman-
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används
främst för blandtrafi k. Särskilt viktiga gångvägar fi nns längs
med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid
större förbindelsepunkter, som exempelvis området söder om
Hestra by, separeras trafi kslagen med en gångtunnel.

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ansluts till befi ntligt cykelvägnät via cykel-
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till
Musikvägen i norr. Cykeltrafi ken inom Hestra sker främst på
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen.
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafi k på
befi ntliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som
stimulerar cykling anses goda.

Översiktskarta - trafi kstruktur
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Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för fl erbostadshus
i områden utanför centrum. Då planförslaget medger en
maximal BTA på 1 390 kvadratmeter innebär det 35 cykel-
parkeringar, vilket motsvarar en yta på cirka 42 kvadratmeter.
Minst 50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras i
närhet av entréerna medan resterande placeras inomhus eller
under tak och är lättillgängliga från markplan. Det fi nns goda
förutsättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafi k
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafi k. Närmsta
busshållplats ligger längs Symfonigatan cirka 200 meter från
planområdet. Hestra trafi keras idag av busslinje 8 som har
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser fi nns längs
Alingsåsvägen som trafi keras av expressbusslinje 550 som har
sträckningen Borås - Alingsås och omvänt.

Biltrafi k och bilparkering
Trafi kförsörjningen inom och i nära angränsning till planom-
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befi ntliga trafi kstruk-
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till
angöring för bebyggelse inom Hestra by.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar cirka 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn.
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafi kalstring
utökas med knappt 100 bilförfl yttningar. Under arbetet
med planprogrammet för Hestra togs en trafi kanalys fram
(Sweco, 2016-10-04). Baserat på 2015 års trafi knivå är fram-
komligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer

fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning
ske i Byttorpsrondellen, men inte med den exploateringsgrad
som medges i planförslaget.

En kompletterande trafi kutredning har tagits fram i samband
med denna detaljplan (Sweco, 2020-02-06). Utredningen
visar att trafi ken på södra delen av Symfonigatan har ökat
med cirka 1 100 fordon per vardagsdygn sedan år 2015.
Detta är dels på grund av att områdets befolkning har ökat
och dels på grund av en ökning i genomfartstrafi ken. Än så
länge fi nns det utrymme för ytterligare trafi kökning enligt
utredningen. Under 2020 kommer Trafi kverket att utreda
en framtida sträckning av väg 180 mellan Sandhult och
Lundaskogsrondellen. En ny eventuell dragning av väg 180
innebär sannolikt en minskning av genomfartstrafi ken vid
Symfonigatan. För att minska hastigheterna och öka trafi k-
säkerheten på Symfonigatan på kortare sikt har kommunen
under 2020 iordningställt ett förhöjt övergångställe i höjd
med BRF Kantaten.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafi kverkets
trafi kalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka 90
nya färdresor per dygn. Av dessa sker drygt 30 procent med
bil, cirka 10 procent med kollektivtrafi k och drygt 50 procent
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen-
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafi k
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya
bebyggelsens trafi kalstring endast marginellt påverkar det
statliga vägnätet. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

För att minska trafi krörelserna och öka trafi ksäkerheten
längs med Sonatgatan har ett parkeringsförbud införts längs
med gatan under december 2019. Den nya bebyggelsen
beräknas, enligt Borås Stads parkeringsnorm, behöva cirka 15
parkeringsplatser. Planområdet anses ha goda förutsättningar
för att kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt
scenario är att man implementerar en hållbar livsstil vilket
innebär åtgärder som främjar val av hållbara trafi kslag, god
marknadsföring av hållbart resande och en stadsplanering
som stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan
ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, kan det vara
möjligt att göra så kallade parkeringsköp. Parkeringsköp
innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkerings-
anläggningar. Parkeringsköp sker genom avtal som tecknas
mellan fastighetsägaren och kommunen, se genomförandebe-
skrivning.

Gång- och cykelvägen genom planområdet
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Avfall
Enligt beslut om nytt insamlingssystem behöver man ha
minst två behållare för hushållsavfallet för att dela upp
matavfall och brännbart. BEM vill också rekommendera och
förespråka planering för fullsortering med tio fraktioner för
att gå upp i avfallstrappan.

Vidare gäller att:

BEM rekommenderar behållare med två-krokssystem

Lyft över bilar får ej förekomma

Behållarna får ej vara för långt in på tomt, se anvisning-
ar i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”

Växtlighet runt behållare får ej påverka eller försvåra
tömning

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg-
gelsen fi nns en lekplats. Lekplatsen nås genom befi ntliga
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 och
är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats fi nns utan-
för planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornettgatan.
Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet fi nns fl era
rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats och ett
delvis elbelyst motionsspår.

I Hestra fi nns många olika naturmiljöer och inslag av
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse
av befi ntlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by
och Kolbränningen.

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut-
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4.
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe-
ten var omrörd och därmed obefi ntlig. Länsstyrelsen med-
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn.
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete.
Dessutom krävs delvis en mur i linje med fastighetsgräns,
alternativt en spont som stabiliserar slänten och resulterar
i att maximal fastighetsarea kan utnyttjas för infart och
parkering i planområdets nordvästra del.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befi nner sig utanför
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om
4 meter från ledningsrätt till föreslagen byggrätt krävs för
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.
Marknivån får inte förändras i u-området.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledning fi nns i närheten.

El, tele och fi ber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till
elledningar längs befi ntlig cykelväg, strax väster om planom-
rådet. Ett kabelskåp fi nns invid befi ntlig cykelväg. Denna bör
i samband med framtida åtgärder fl yttas till ett mer lämpligt
läge.

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell fl ytt
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.
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mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk
för avsett ändamål.

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet,
på de gamla inägomarkerna fi nns inslag av öppna ängar som
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och
används till bete. I angränsning till dessa områden fi nns
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av
en blockrik terräng med en brantare sluttning.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet fi nns platser för biologisk
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder
om planområdet fi nns grönområden som förbinds genom ett
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.

Då äldre byggnader kan utgöra koloniplats för fl addermöss
som är fridlysta har en inventering av fl addermuskolonier
utförts av Enviro Planning (2019-12-19). Inventeringens
slutsatser är följande:

Temperaturen inne i ladan följer i stort omgivande
temperatur, vilket innebär att ladan har lågt värde som
övervintringsplats.

Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelko-
loni för fl addermöss.

Fladdermöss har använt ladan som en plats för att äta.

Ladan kan rivas men det bör ske innan eventuella
yngelkolonier formas.

Lagenligt skyddad natur
I nära angränsning till planområdet fi nns naturområden
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och
skydda befi ntliga naturvärden. Kommunens intention är
att i samband med genomförandet stärka planområdets
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i
grönområdesplanen.

Planområdet ligger i närheten av fl era områden med höga
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen fi nns
naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder
om planområdet fi nns ett område med naturvärdesklassning
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar.

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom
utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än
tunnas ut, norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap.

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt och
dess samband med närliggande områden har en fördjupad
naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet fi nns
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet
som inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området
utgörs av svagt fårbetade hagar, som tidigare sannolikt varit
åkermark dominerade av triviala ohävdsarter, men med inslag
av hävdarter. Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten
blåklocka, käringtand och revfi bbla.

Naturvärdesinventeringen identifi erar även generella
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av
träd och täcks till hälften av mossor och lavar.

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats.
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet,
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3,
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 16
meter når in i planområdet. Trädet är markerat med siffran
517 i kartan på sidan 15. Vid exploateringen av området
måste trädets skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påver-
kas negativt i byggskedet.

I direkt anslutning till planområdet, på fastigheten Torpa
Hestra 4:16, fi nns ett träd med en stamdiameter på cirka
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80 cm med håligheter som inte är utpekat i länsstyrelsens
databas eller i naturvärdesinventeringen, men som ändå är
särskilt skyddsvärt, se röd pil på bild på sidan 18. En kronbe-
skärning måste utföras av exploatören för att kunna utnyttja
den planerade byggrätten. För att bevara trädets balans bör
kronbeskärningen ske runt om hela kronan. Då trädets
rotsystem sträcker sig in på den planerade byggrätten kan det
även bli aktuellt för exploatören att utföra en rotbeskärning
för att möjliggöra grundläggning. En planbestämmelse på
plankartan reglerar att marklov krävs även för påverkan på
rotsystem på intilliggande fastigheters träd. Vidare tillåts
ingen anläggningstrafi k mellan den planerade bottenplat-
tan på hus 2 och trädet, vilket i praktiken innebär mellan
bottenplattan och stenmuren som ligger i fastighetsgränsen.
Även träden i den närliggande allén måste skyddas vid
exploateringen.

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen

Kartutdrag från Länsstyrelsens databas med skyddsvärda träd.

517
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Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt
en fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två
områden med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga
grönområden och är oersättliga på lokal nivå, se karta på
sidan 15. Norr om planområdet ligger Hestraparken som är
ett skogsområde med nyckelbiotoper med höga besöks- och
rekreationsvärden. Friluftsområdet har ett utbyggt nätverk
av stigar och motionsspår som sträcker sig från Ryssbybäck
till Rya åsar. Strax söder om planområdet ligger området
runt sjön Kolbränningen som också har klass II. Dessa två
områden sammanbinds i grönområdesplanen med gröna pilar
som symboliserar stråk som är viktiga för djur- och växtlivet.
De gröna stråken har klassning II och fungerar som viktiga
spridningskorridorer då de sammanbinder stadens grönom-
råden med omgivande naturmark. Ett av de gröna stråken
passerar precis intill planområdet. För att inte påverkas av ny
exploatering bör de gröna stråken vara minst 20 meter breda
och sammanhängande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes-
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas
inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt.
Området som exploateras får god tillgång till strövområden
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna
ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av
oexploaterad mark inom områden med visst naturvärde.
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för
det gröna stråk som fi nns utmed fastighet Torpa-Hestra 4:4
västra sida genom att de befi ntliga stenmurarna röjs fram för
att får mer solljus. Även åtgärder som gynnar den fridlysta
arten nattviol föreslås. Kompensationsåtgärderna ska utföras
i samband med byggnation.

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas
vara relativt fast. Troligtvis fi nns fyllnadsjord under befi ntlig
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig-
heten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året.
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar

Särskilt skyddsvärt träd på Torpa Hestra 4:16

Planskiss. Rödmarkerad yta visar
var byg gtrafi k inte tillåts.

Sektion
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avschaktning av befi ntlig mullhaltig jord och fyllning under
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom-
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk
för spontana ras eller skred fi nns inte. Grundläggning av
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning
efter urgrävning. Vid framtida projektering skall valet av
golvnivåer och slänter beaktas mot befi ntliga fastigheter i
norr och nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i
aktuella jordlager. På begränsade djup fi nns även berg. Vid
planerade parkeringsytor i norr krävs med största sannolikhet
bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället krävas
L-stöd.

Mätningar av markradon har inte utförts av WSP. SGU:s
geofysiska urankarta visar dock på låga värden inom områ-
det. Urankartan baseras på fl ygburen gammaspektrometisk
mätning och visar en generell bild av uranhaltens fördelning
i jord och berg. I uranets sönderfallskedja återfi nns radium
som i sin tur sönderfaller till radon.

Förorenad mark
Ett åkeri med uppställning för fordon har funnits inom delar
av planområdet. Det kan därmed fi nnas viss risk för före-
komst av markföroreningar. Om det längre fram i processen
uppkommer misstanke om att det fi nns föroreningar i
marken skall en utredning som klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet fi nns inga vattenområden. Strax väster
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 fi nns
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom-
råde är Kolbränningen med 100 meter strandskydd.

Översvämningsrisk
Planområdet omfattas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten fl ödesutjämnas
inom fastigheten innan det avleds till allmän dagvattenled-
ning för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggelse

uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för
trafi k som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen
innebär heller inte någon större trafi kalstring vilket påverkar
luftkvalitén negativt.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet Miljöbalken).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten-
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som
blir aktuell avgörs i samband med bygglov.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt
utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär-
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra.
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och
stärker platsens historia och identitet.

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä-
gar. Ett genomförande av detaljplanen innebär att området
befolkas under dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten
ytterligare, både inom planområdet och i nära angränsning
till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av
iordningställande av sittplatser och upprustning av befi ntliga
gång- och cykelvägar.

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot
befi ntlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt
som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida
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Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen, riks-
väg 40 och Kust- till kustbanan. Aktuellt avstånd till trans-
portled för farligt gods är längre än 150 meter vilket innebär
att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markanvändning
för bostäder uppfylls. Närmaste industriområde som kan
medföra risker och störningar ligger cirka en kilometer
sydöst om planområdet. En riskutredning har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Norconsult, 2013-09-13) för att
utreda säkerhetsavstånd till störande verksamheter. Utred-
ningen rekommenderar ett skyddsavstånd på cirka 400 meter
för bostäder. Aktuellt avstånd till industriområde innebär att
rekommenderat säkerhetsavstånd uppfylls.

Buller och vibrationer
En bullerutredning för detaljplanen har tagits fram (Sound-
con, 2020-10-14 rev. 2) och utredningen är baserad på de
trafi kmängder som beräknats i detaljplanens trafi kutredning
(Sweco, 2020-02-06). Riktvärden för bostäder enligt förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359
anger följande avseende buller från spårtrafi k och vägar:

Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Vid en bostadsbygg-

nads fasad

60 dBA -

Vid bostad om högst

35 kvm

65 dBA

Vid en uteplats (om

en sådan ska anord-

nas i anslutning till

byggnaden)

50 dBA 70 dBA

Bullerutredningen visar att ekvivalent ljudnivå vid samtliga
planerade bostadsfasader underskrider gällande riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå (60 dBA), se bilder sidan 21.

Angående uteplatser visar den reviderade utredningen att
fl ertalet av bostäderna inom planområdet erhåller ljudnivåer
vid fasader som överskrider ekvivalent ljudnivån 50 dBA.
För dessa bostäder föreslås att en gemensam uteplats anläggs
mellan bostadshusen i markplan, där riktvärdet gällande
uteplats uppfylls.

bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda
ytor för bilar skapas närmast befi ntlig gång- och cykelväg,
då de kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga
mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god.
Tillfarten på kvartersmark ska utformas så att den uppfyller
räddningstjänstens krav avseende bredd och lutning på
vägen. Baksidan av hus 2 blir svår att nå med bil och för
utrymning på baksidan kommer det krävas uppställning
med stegar, vilket fungerar då marken, efter genomförd
exploatering, kommer att vara relativt plan. Åtkomst för
räddningsfordon bör beaktas särskilt vid bygglov.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj-
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, helst
brandvattenförsörjas genom ett konventionellt system vilket
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet.
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte understi-
ga 600 liter per minut för fl erbostadshus lägre än 4 våningar.
Avståndet mellan brandposter bör vara minst 150 meter vid
användning av konventionellt system, vilket innebär maxi-
malt 75 meter mellan brandpost och uppställning av brandbil.

Närmaste brandpost fi nns vid Symfonigatan och vid Hestra
Ringväg, vilket innebär att avståndskravet inte uppfylls.
Det är möjligt med ett alternativt system som innebär att
man kan köra med tankbilar max 1000 meter till brandpost
som ger 900 liter per minut. Detta alternativ uppfylls vid
planområdets läge. I övrigt bedöms att befi ntlig utformning
inte innebär någon större negativ påverkan på möjligheterna
till en effektiv räddningsinsats.

Hestra askallé
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9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Sonatgatan ska ha kvar sin
användning som kommunal gata. Lokalgatan är avsedd både
för fordonstrafi k och för gång- och cykeltrafi k.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och
ängsområdet bevaras.

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får
endast bostäder uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga
byggnader eller anläggningar under tak får uppföras. Kors-
mark innebär att mindre komplementbyggnader får uppföras,
som till exempel carportar, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning
Bestämmelsen e00 reglerar största byggnadsarea i kvadrat-
meter. Balkonger är undantagna och ska inte räknas in i
byggnadsarean.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till
+208,6 meter och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd
inklusive till exempel skorstenar, master och hisschakt.

Tillåten takvinkel är 28-32 grader. Detta för att knyta an till
befi ntlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans
tidigare utformning.

Bestämmelsen II föreskriver antal våningar och betyder att
detaljplanen endast medger 2 våningar ovan mark. Vindsvå-
ning får ej inredas.

Bestämmelsen f1 innebär att ventilationsanläggningar inte får
sticka upp ovanför takets yta. Detta för att taken ska hållas
fria från installationer och i uttryck knyta an till den äldre
bebyggelsen intill planområdet. Enstaka ventilationshuvar
och hisstoppar tillåts dock att sticka upp ovanför takets yta.

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar.
Balkonger får endast fi nnas mot innergård. Detta för att ge
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader, år 2040.

Maximala ljudnivåer vid fasader, år 2040.

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, år 2040.
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Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad.
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska utfö-
ras som sadeltak med rött lertegel. Riktningen på taknocken
ska vara samma som husets längdriktning. Bestämmelsen
f4 reglerar byggnadernas fasadmaterial som ska utföras i trä
och målas med slamfärg i faluröd kulör. Syftet med bestäm-
melserna f3 och f4 är att den nya bebyggelsen ska anpassa sig
till bebyggelsen och kulturvärdena på platsen.

Bestämmelsen f5 reglerar komplementbyggnadernas
takmaterial. Carportar och garage utförs med sedumtak för
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför,
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma
takmaterial som huvudbyggnaderna alternativt bandtäckt
plåt, för att smälta ihop med övrig bebyggelse.

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas
fasadmaterial och färgsättning, så att de harmonierar med
huvudbyggnaderna.

Det fi nns en generell bestämmelsen som säger att balkonger
inte får glasas in. Detta med hänsyn till kulturmiljön på
platsen.

Byggnadshöjden på komplementbyggnader är max tre meter.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befi ntlig stenmur inom kvarters-
mark ska bevaras.

Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter-
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena
på platsen. Mur under tak i carport räknas inte som synlig.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för att
säkerställa att delar av markens befi ntliga nivåer bibehålls.

För att skydda de träd som inte ligger inom planområdet,
men vars rötter ligger nära fastighetsgränsen, fi nns en
bestämmelse om att marklov även krävs för påverkan på
trädens rotsystem.

Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befi ntlig cykelväg
eller mot del av Sonatgatan i planens norra del.

Störningsskydd
Bestämmelsen m reglerar att vid större schakter intill
fastighetsgräns ska ett stängsel eller staket uppföras i fastig-
hetsgräns mot Gånglåten 1.

Det fi nns en generell bestämmelse om buller som reglerar
att för de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna
riktvärden för buller vid uteplats, måste tillgång fi nnas till en
uteplats som uppfyller riktvärden för buller.

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla-
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplanen berör följande målområden
i Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. I Hestra fi nns många utemiljöer som möjliggör spon-
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen
leder till att fl er kan fl ytta in i området som i sin tur kan bidra
till nya möten och kunskapsutbyten.

» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafi knära läge med tillgång
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu-
nikationer som minskar belastningen på miljön.

» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom fi nns
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet.

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i
Borås Stads översiktsplan från 2018:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck-
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek-
tivtrafi k ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur.
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl
gestaltad som det står i översiktsplanen.

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl . som riktlinjer för
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram-
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi-
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken,
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.

Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions-
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplanen
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
I Borås Stads miljömål som antogs 2018 har man valt att
arbeta med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen
berör miljömål 3 under rubriken Hållbar samhällsplanering:

» Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för
en hälsosam livsmiljö.

Under mål 3 berörs framförallt etappmål 3a och 3b. Etapp-
mål 3a handlar om att byggnationer och markentreprenader
ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. Etappmål 3b
innebär att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur ska
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. Dessa
etappmål uppnås i detaljplanen genom att exploateringen
sker på delvis redan ianspråktagen mark vilket resulterar i
att tillgången till gröna stråk och naturområden bevaras.
Dessutom sker ny exploatering nära kollektivtrafi kstråk.
Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som
exempelvis trä och tegel.

Detaljplanen berör även miljömål 5 under rubriken Hållbar
natur:

» Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

Under detta mål är det etappmål 5a som berörs. Etappmålet
innebär att det skapas en samlad bild av den gröna och blå
strukturen i kommunen samt att viktiga korridorer värnas.
Detta ska bland annat ske genom strategiska markköp eller
att avtal upprättas för särskilt viktiga områden i den gröna
och blå strukturen. Genom att kommunen, inom ramen
för denna detaljplan, förvärvar mark för allmänt ändamål
bevaras och skyddas befi ntliga naturvärden.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe-
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål:
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» God bebyggd miljö

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck-
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.

» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning.
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur-
och växters spridning.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll-
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större
mängd trafi k, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva-
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart
till området. I exploatörens ansvar ligger även kostnaderna
för åtgärder kring vändplatsen m.m. på Sonatgatan samt
kostnaderna för eventuell fl ytt av elledningar och kabelskåp
vid cykelväg. Exploatören ansvarar också för kostnaderna
gällande de kompensationsåtgärder som ska genomföras i och
med exploateringen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

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

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som fastighetsäga-
ren överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och exploa-
tören för del av Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer reglera
åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även innehålla
kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder för
det gröna stråk som fi nns utmed planområdets västra sida vid
Torpa-Hestra 4:4. Avtalet reglerar även att särskild hänsyn ska
tas till de träd som står nära fastighetsgränsen mellan Torpa-
Hestra 4:4 och Torpa-Hestra 4:16.

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtalet underteck-
nas och godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo-
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings-
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplat-
ser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 25

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-
Hestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:1 Till
fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på cirka
2 500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Borås Torpa-Hestra 4:4 Byggrätt
för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för fastig-
heten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4,
cirka 2 500 kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören
regleras i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, 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 framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

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

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

Den eventuella fl ytt inklusive kostnader av elledningar och
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och
exploatören.

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

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

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 ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Kompletterande trafi kutredning för Torpa-Hestra 4:4
(Hestra Parken) i Borås (Sweco, 2020-02-06)

Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica,
2016-02-08).

Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica,
2017-10-31).

PM Inventering av fl addermuskolonier vid en lada inför
detaljplan vid Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (Enviro
planning, 2019-12-19)

PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafi kbullerberäkning
(WSP, 2012-05-08)

Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult,
2013-09-13)
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Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

Trafi kanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04).

Trafi kbullerutredning Torpa Hestra 4:4, Borås (Sound-
con, 2020-02-11, rev 2020-10-14)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Ekeblom/
Plan- och bygglovschef   Karin Dahlin, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 27



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN28

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 befi ntlig 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 fi nns 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 fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era 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 fl era olika skeden innan den vinner
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

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.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
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  intressekonfl ikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er 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.
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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.

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

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

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

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

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås


Kungsgatan 55, 501 80 Borås


033-35 85 00
-

detaljplanering@boras.se
 

boras.se/detaljplan


