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Beskrivning
Planprogram för området väster om 
Hybergsvägen, Brämhults Lida 2:1 
m.fl . Borås Stad, Västra Götalands län, 
upprättad den 26 februari 2007.

Inledning

Planprogrammets syfte och huvuddrag
Planprogrammets syfte är att med den nya över-
siktsplanen för Borås, ÖP 06, som grund undersöka 
möjligheter till marknära bostäder som en naturlig 
förtätning av centralorten väster om Hybergsvägen 
samtidigt som områdets natur och rekreationsvärde 
tas tillvara.

Planprogrammet föreslås läggas till grund för en 
kommande detaljplan över området.

Handlingar
Planprogrammet består av denna skrift som visar 
området idag och möjlig framtida utveckling samt 
redogörelse för synpunkter som kommit in under 
samrådstiden och kommentarer till dessa. 

Plandata
Planprogrammet omfattar ett område om ca. 6 ha 
beläget strax norr om befi ntlig bostadsbebyggelse 
vid Mikrogatan, väster om Hybergsvägen i stadsde-
len Brämhult. Fastigheterna inom planområdet är i 
kommunalt ägo åt söder och privat ägo åt norr.

Tidigare ställningstaganden
Nanoparken och Femtoparken strax söder om om-
rådet är enligt grönområdesplanen viktiga närparker 
med genomgående gc-stråk mot strövområden i 
Kype-Ymer-terrängen strax norr om området. Enligt 
planprogram för lokaliseringstudie av marknära 
bostäder är området ett av sju där detaljplan rekom-
menderas att upprättas omgående. Bostadsprojekt 
som gynnar en tätare bebyggelsestruktur och strä-
var mot ett uthålligt samhälle föredras. Lokaliserings-
studien beslutades av Kommunfullmäktige februari 
2006.

Miljömål för Borås
Planprogrammet inbegriper det lokala miljömålet 
God bebyggd miljö vilket innebär att Borås ska 
medverka till att all samhällsplanering och allt byg-
gande ska syfta till en sund, trivsam och vacker miljö 
med kretsloppstänkande . Borås ska integrera de lo-
kala miljömålen i samhällsplaneringen och balansera 

dem mot sociala och samhällsekonomiska intressen. 
Ny bebyggelse ska i första hand  placeras i anslut-
ning till fjärrvärme. Ny bebyggelse ska placeras med 
goda förutsättningar för kollektivtrafi k.

Översiktliga planer
Översiktsplanen ÖP06 betecknar området som ett 
utredningsområde gällande lämplig markanvändning 
som grönområde, bostäder eller vägreservat. 

Gällande detaljplaner
Området omfattas ej av någon detaljplan. Strax väs-
ter och söder om området gäller detaljplan 350 från 
1969. Planen medger bostäder, allmän plats och 
möjliggör en ny västligare sträckning av Hybergsvä-
gen. Öster om Hybergsvägen gäller plan 365 från 
1959.

 Uppdrag
I lokaliseringsstudien för marknära bostäder med 
tillstyrkan i Byggnadsnämnden 050512 föreslås 
upprättande av detaljplan P12/06 för del av områ-
det om ca 2ha för att kunna bygga 10-30 bostäder i 
radhus/småhus eller mindre stadsvillor.

Idrottspl.

Hälsocentral

1:49
B

BRÄMHULTS-KÄRRA
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Avvägningar mellan motstående 
allmänna intressen
Det allmänna intresset att skapa byggbar mark för 
marknära bostäder i attraktiva områden med närhet 
till natur, kommersiell och kommunal service och 
kommunikation ställs mot behovet av stadsnära 
natur- och rekreationsområden, samt gröna kilar och 
spridningskorridorer. 

Avvägning enligt Miljöbalken
Planprogrammet bedöms vara förenlig med hushåll-
ningsbestämmelserna enligt kap 3, 4 som innebär 
att markområden skall användas för ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning. Fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i 
tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beak-
tas. Planprogrammet skall även vara förenligt med 
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 Miljöbalken som 
innebär att området inte belastas med förorenings-
nivåer eller störningsnivåer som medför för påtagliga 
olägenheter för miljön.

Avvägning enligt PBL
Planprogrammet bedöms vara förenlig med kap 2 i 
Plan och bygglagen (PBL) som innebär att allmänna 
intressen skall beaktas vid planläggning och vid 
lokalisering av bebyggelse gällande lämplighet av 
markområden, beakta natur och kulturvärden, främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden, kommu-
nikationsleder och även från en social synpunkt ge 
god livsmiljö. 

 

Planeringsförutsättningar och 
förändringar

Mark och vegetation
Planprogramområdet utgörs av en sydvästvänd 
sluttning utmed Hybergsvägens västra sida omedel-
bart norr om befi ntlig radhusbebyggelse och öster 
om befi ntliga villakvarter. Området ligger lägre än 
Hybergsvägen. Södra delen av området innehåller 
uppvuxen blandskog med ek. (naturvärdsklass III 
enligt lövskogsinventering) Här fi nnes även rester av 
gamla stenmurar och värdefull natur som bör beva-
ras. Söder om området rinner en liten bäck, väster 
om området på gränsen mot villabebyggelsen löper 
ett dike med spänger som förbinder villabebyggel-
sen med skogen. Grunden består morän och berg. 
Inga kända fornminnen i området.

Kvaliteter i området idag
Väletablerade bostäder, villor och radhus, centralt i 
kommunen med närhet till sport, lek, rekreation och 
strövområden, närhet till kommersiell och kommunal 
service, närhet till offentlig kommunikation, dock kan 
gång och cykeltrafi knätet i och mellan bostadsområ-
dena utvecklas. Uppvuxen blandskog, stigar i ströv-
områden, gamla stenmurar, fl yttblock och bäckfåror 
ger området karaktär.

Befi ntliga rörelsemönster för bil, buss, cy-
klister och gående 
Personbilstrafi k till och från Hybergsvägen via 
Kelvingatan & Mikrogatan. Parkering i garagelängor 
vid korsningen Kelvingatan/ Mikrogatan och större 
p-plats i slutet av Mikrogatan som är en återvänds-
gata. Mikrogatan var inte ursprunglig planerat för 
den kantparkering som nu äger rum. Detta gör ofta 
framkomligheten svår, särskilt vintertid. Hybergsvä-
gen är tillräckligt bred från korsningen vid Åsvägen 
upp till fyrvägskorsningen där Svinåsavägen, Lida-
gatan och Hjortgaten mynner i Hybergsvägen. Gc 
väg på denna sträckningen från planområdet genom 
Nanoparken ger en trygg väg för oskyddade trafi -

Skiss över alternativ M i samrådshandlingen Natur & rekreation Marknära bostäder
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3) Ett varierat näringsliv med inriktning mot textil, 
handel, logistik och design.

4) God arkitektur samt trygga, tillgängliga och vack-
ra utemiljöer i samspel med identitet och historia.  

5) Trygga, säkra och långsiktigt hållbara transporter. 
(& övrig infrastruktur)

6) Användningen av mark och vatten sker på ett 
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, 
den biologiska mångfalden samt natur, kultur och 
friluftsvärden bibehålls.

Under samrådstiden hölls ett välbesökt samråds-
möte där ett fl ertal frågor och synpunkter kom upp 
som tillsammans med skriftliga synpunkter under 
samrådstiden kan studeras under rubriken samråds-
redogörelse. 

Byggnadsnämnden beslutade 2007-03-08 att före-
slå för Kommunfullmäktige att godkänna program-
met med följande justeringar: Gräns för detaljplan-
område utökas till storlek motsvarande alternativ M 
i samrådsförslaget, enbart gång- och cykelväg mot 
Mikrogatan, infart med bil enbart från Hybergsvägen 
samt en bebyggelse som innehåller både styck- och 
gruppbyggda hus.

Planprogram som underlag för detaljplan 
Planprogrammet med ändringar efter sammanställ-
ning av synpunkter som kom fram under samrådsti-
den: 

M

S

L

kanter till busshållplatsen Bodaskolan vid Åsvägen 
(350-550 meter). Linje 1 med 8 turer per timma och 
linje 3 med 2 turer per timma till Borås centrum. 
Skolor, förskolor, mataffär, vårdcentral, kultur, mm 
fi nns på andra sidan Åsvägen vid Hässle torg och 
Brämhults idrottsplats i korsningen Hybergsvägen/ 
Åsvägen. Hybergsvägen har en del tung trafi k, och 
efter nämnda fyrvägskorsning är vägen smal utan 
plats för gång och cykeltrafi k. 

Samråd planprogram hösten 2006
Förslag till planprogram som gick ut på samråd 
under hösten 2006 undersökte olika utvecklingsal-
ternativ med hänsyn till omfattning och bebyggel-
semönster, kallade alternativ S1-3, M1-3 och L1-3. 
Centrala frågeställningar var:

Vad är viktigast för just detta området?

Hur önskar vi området utvecklas i framtiden?

Hur är befi ntliga och blivande rörelsemönster för bil, 
buss, cyklister och gående?

Var skall gränserna för detaljplanen i den första 
etappen gå? )

Vad skall bevaras, förstärkas, förändras och läggas 
till för att bäst svara mot ÖP06’s mål om ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet med hänsyn till: 

1) Resurshushållande bebyggelsestruktur (Topo-
grafi /natur/bebyggelse/infrastruktur)

2) Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtel-
seformer

Förslag till planprogram på samråd hösten 2006 Planprogram 2007 som underlag för detaljplan
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Grönt stråk mellan blivande 
och befi ntlig bebyggelse

Natur & kulturpark 
med mänskliga 
aktiviteter

Infart från 
Hybergs-
vägen med 
rondell

Planområdes-
gräns fram till 
Hybergsvägen

B

BB

Gc-väg från-
Mikrogatan

B
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Detaljplanegräns
Avsnitten om områdets framtida utveckling illustre-
rad som alternativ S-M-L ersätts av ett programom-
råde i omfattning lika M enligt Byggnadsnämnden 
2007-03-08. Bebyggelseområdet är därför något 
större än Kommunstyrelsens önskemål. Detaljplan-
området föreslås gå ända ut till Hybergsvägen.

vägdragningar och ledningsdragningar. 

Utemiljö
Undersök möjligheten att utveckla ett grönt rum 
med en bredd om 20-40 meter mellan befi ntliga och 
blivande bostäder för lek & rekreation med närhet till 

Bebyggelseområden
Bebyggelsestrukturen föreslås som fl ikar av grönt 
och bebyggelse i grupper med hus i olika storlekar 
för att möjliggöra blandade bo- och upplåtelsefor-
mer. Natur sparas för att utveckla en natur/kulturpark 
inom planområdet. 

Bebyggelsens utformning
Förslag till utbyggnad om 20-40 bostäder, gärna i 
gruppbebyggelse med lätta fotavtryck inbäddade i 
gröna rum prövas i detaljplan. Byggnadsnämnden 
förordar 2007-03-08 infart till området enbart via 
Hybergsvägen. Koppling till Mikrogatan sker enbart 
via gång- och cykelväg, se rubriken gator och trafi k.

Nya bostäder i varierande storlekar och boendefor-
mer blir komplement till befi ntlig villa och radhusbe-
byggelse. Enligt Byggnadsnämnden 2007-03-08 
skall möjligheter fi nnas för såväl styckbyggda som 
gruppbyggda hus. Etappvis utbyggnad bör vara 
möjlig och skall utformas så att en eventuell mer om-
fattande exploatering i ett senare skede ej försvåras.

Placering och riktning av vegetation och bebyg-
gelse används för att minimera ljudstörningar från 
Hybergsvägen. Låt olika husklungor färgas av olika 
platsers karaktärer (solsluttningen/höjdplatå/ ängen/ 
skogsbrynet). Husens skala och gestaltning an-
passas tomternas storlek och topografi . Inbördes 
placering viktig även i höjdled där stor hänsyn till 
nivåskillnader och terränganpassning är nödvändig. 
Välkomna byggande av nollenergihus, gärna arki-
tektritade grupphus som byggs av seriösa entre-
prenörer. Tät/ koncentrerad bebyggelse minimerar 

”storskogen”.

Undersök möjligheten att bevara/ förstärka ett grönt 
frilufts/ rekreationsstråk genom Nanoparken - befi nt-
lig bebyggelse – blivande bebyggelse ut till Kype-
Ymer-området. 

Säkring av områdets natur och kulturvärden bör ingå 
i ett kommande detaljplaneförslag, så att det även i 
fortsättningen kan spela en viktig roll ur rekreation 
och pedagogisk synvinkel.  Ett sätt kan vara  att 
utveckla en del av området till naturpark/ kulturpark 
för lek och rekreation med bevarande av lövskog, 
stenmurar och topografi .

Låt befi ntlig topografi  och vegetation ge området 
karaktär och skapa bra klimatförhållanden med ett 
tydligt gestaltningsprogram för den gemensamma 
utemiljön: Bevara, synliggöra, utveckla björkhagar, 
ekbackar, naturstigar nära bäckfåra stengärdsgårdar 
och stora fl yttblock där det naturnära läge speglar 
yttre miljön och den vilda naturen komma in på knu-
tarna. (mer land än stad, se Hestra Parkstad)

Visa var olika sorters gröna rum ska utvecklas: 
strövområden och gröna stråk, lek & rekreation, na-
turpark, kulturlandskap och trädgårdar. Utveckla ge-
mensamma björkhagar och ekbackar inom området 
och stråken längs bäckfåror, diken och stenmurar till 
uppskattade sociotoper.

Grupphus i olika storlekar Bebyggelse med lätta fotavtryck
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Infart till området från Hybergsvägen

Tillgänglighet 
Bebyggelsens skala och placering  och områdets 
stråk och platser skall underlätta för alla, särskilt 
barn, gamla och rörelsehindrade att aktivt ta del av 
den nära utemiljön.

Viktigt att underlätta för oskyddade trafi kanter att 
röra sig tryggt och trevligt i, genom, till och från 
området och anpassa bebyggelse, stråk och platser 
till terrängen.

Gator och trafi k
Området angörs med bil enbart från Hybergsvägen 
enligt Byggnadsnämnden 2007-03-08. Rondell 
kommer sannolikt att behövas. Infarten går genom 
natur/ kulturparken öster och norr om befi ntlig be-
byggelse. Det gröna bältet löper obrutet av biltrafi k 
mellan befi ntlig och blivande bebyggelse från Nano-
parken till Storskogen. Trafi ksituationen på Hybergs-
vägen ses över i samband med detaljplanen. Ett 

Natur & kulturpark med 
plats för mänskliga 
aktiviteter.

Inslag av små lokaler Lokalt omhändertagan-
de av dagvatten

Underlätta för barn, 
gamla och rörelsehindra-
de att ta del av den nära 
utemiljön

gång och cykelstråk kan utvecklas genom området 
parallellt med Hybergsvägen istället för gc-bana 
längs Hybergsvägen som på sina ställen är smal 
med berg och branta slänter på sträckningen norr 
om infarten till området. En koppling till Mikrogatan 
blir enbart gång och cykelstråk.

Parkeringssituation måste utredas i detaljplanen. 
Undvik långa återvändsgränder. Skapa sammanhang 
via rörelsestråk mellan befi ntliga och blivande bo-
stadsmiljöer och trygga hållplatser (även vägen dit)

Teknisk försörjning
Området bör förberedas för fjärrvärme & bredband.  
Ledningsrätt genom områdets södra del. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten förordas.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
Skapa en natur/ kulturpark , en sociotop, (”en 
avgränsad miljö, t.ex. en biotop, som i en specifi k 
kultur och ett specifi kt socialt sammanhang upplevs 
som en livsvärld, en plats för mänskliga aktiviteter” 
/Alexander Ståhle 2001) i området för att bevara 
värdefull natur och topografi  i samspel med männis-
kor och bebyggelse.

Skapa ceremonier/traditioner som knyter an till om-
rådet, skapa en historia tillsammans i en gemensam 
process mellan befi ntliga och blivande boende. 

Studera möjligheten för inslag av små lokaler/studi-
os för hantverk/design inom ramen för den enskilda 
bostaden. 

Planen ökar underlaget för befi ntlig kommersiell och 
kommunal service och teknik och kommunikation.

Förstärk rörelsen till och genom området med be-
byggelse för ökat säkerhet och trygghet för alla med 
många ögon till allmänna platser och offentliga rum.
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 Omgivande planer medger bostäder och allmän 
plats. 

 Grunden består av morän och berg 
 Inga kända föroreningar i marken
 Området omfattas ej av någon detaljplan.
 Miljökvalitetsnormer klaras

Hushållning med mark och vatten och andra 
resurser
 Planprogrammet förordar en tätare 

gruppbebyggelse på en del av marken så att 
natur och kulturvärden kan tas till vara som en 
naturlig del av den bostadsnära grönskan. 

 Området blir ett komplement till befi ntlig villa och 
radhusbebyggelse som gör det möjligt att bo kvar 
i alla livets åldrar och skiften. 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten studeras i 
detaljplan.

Nollalternativ
Om inte planprogrammet genomförs förblir området 
som det är. Det betyder att möjligheterna för borås-
arna att skaffa marknära bostäder i centrum - och 
naturnära lägen blir färre, att Mikrogatan fortsatt har 
sina problem och att kommunen inte arbetar aktivt 
för att skapa en natur/kulturpark.  

Föreslagna utredningar för det fortsatta 
detaljplanearbetet 
 Trafi kutredning kan behövas med tanke på ny 

infart från Hybergsvägen.
 Utlåtande, gällande mindre geotekniska 

undersökning med hänsyn till radon, planens 
påverkan på befi ntliga bergsvärmeanläggningar 
och vattenavrinning/ dagvatten.

 Utredning för att bestämma gränserna mellan 
framtida strövområde, natur/ kulturpark, park och 
bebyggelse.

 Utlåtande gällande buller från Hybergsvägen och 
eventuella åtgärder t.ex. med hänsyn till husens 
placering kan behövas. 

 Utredning för att klargöra förekomst av okända 
fornlämningar inom området kan komma att ingå, 
även om inga idag kända fornlämningar fi nnes i 
området.

Konsekvenser

Behovsbedömning 

Enligt 5 kap 18 § PBL ska en miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas, om en detaljplan medger en an-
vändning av mark eller av byggnader eller av andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan 
av miljön, hälsan eller hushållningen med mark och 
vatten och andra resurser. Omgivningsförutsätt-
ningarna och den påverkan detaljplanen bedöms 
innebära tas upp i programbeskrivningen och i de 
särskilda utredningarna som tagits fram som under-
lag för planen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett genom-
förande av planen inte innebär någon betydande 
påverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen. Motiven för detta kan sammanfatts i 
nedanstående punkter.

Miljö
 Lövskog klass 3 enligt lövskogsinventering fi nnes 

inom området. En bäck rinner genom områdets 
södra del. Dock avser planen att skapa en natur/ 
kulturpark , en sociotop, i området för att bevara 
värdefull natur och topografi  i samspel med 
människor och bebyggelse.

 Placering av husen med lätta fotavtryck och stor 
hänsyn till befi ntliga stenrösen och ekbackar är 
ett viktigt utgångsläge för planens utformning.

 Planområdet innefattas inte av skydd enligt 7 kap 
Miljöbalken

 Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska 
värden inom planområdet

 Planen inkräktar inte på riksintressen för 
infrastruktur

 Planen förstärker gång- och cykelstråk från 
befi ntliga och blivande bostadsområden ut till 
frilufts och rekreationsområden.

Hälsa och säkerhet
 Området kommer innefatta bostäder och allmän 

plats
 Riskhänsyn tas till omgivande vägar 

(Hybergsvägen) Gång och cykelväg fi nnes genom 
Nanoparken till Hässle torg. Utbyggnad enligt 
planprogrammet orsakar ingen ökning av biltrafi k 
på Mikrogatan. Trafi ksituationen på Hybergsvägen 
ses över i samband med en infart till området.

  Planen förstärker gång- och cykelstråk från 
befi ntliga och blivande bostadsområden ut till 
frilufts och rekreationsområden.

 Bebyggelsens skala och placering  och områdets 
stråk och platser skall underlätta för alla, särskilt 
barn, gamla och rörelsehindrade att aktivt ta del 
av den nära utemiljön. 

 Inga verksamheter i omgivningen kräver 
skyddsavstånd
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Administrativa frågor

Handläggning
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
godkänner planprogrammet som underlag för fort-
satt detaljplanering.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Planprogrammet har utarbetats under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från stadsbygg-
nadskontoret, kommunledningskansliet, gatukonto-
ret och miljöskyddskontoret, 

Planavdelningen

Tord Lundborg  Bente Plöen

Planchef  Planarkitekt
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Samråds-
redogörelse
Upprättad den 26 februari 2007 med 
avseende på planprogram för områ-
det väster om Hybergsvägen, Bräm-
hults Lida 2.1 m.fl . Borås Stad, Västra 
Götalands län

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20,  avseende planprogram 
upprättat den 25 september 2006, har ägt rum 
under tiden 9 oktober- 6 november 2006 och 
har annonserats i Borås Tidning 8 oktober 2006. 
Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har samrådsmöte 
hållits och detaljplanen varit anslagen i Stadshuset 
och på Hässlehus bibliotek.. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
9 remissinstanser har framfört synpunkter vid 
samrådet. 18 sakägare har under samrådstiden 
inkommit med erinringar mot förslaget. 2 övriga har 
inkommit med synpunkter. 

2.1 Ändringar av planprogrammet
Följande ändringar i planprogrammet jämfört med 
samrådshandlingen:

• Avsnitten om områdets framtida utveckling 
illustrerad som alternativ S-M-L ersätts av ett 
programområde i omfattning tillsvarande M. 
Planprogrammets område är något större än 
Kommunstyrelsens bebyggelseområde, och 
föreslås gå ända ut till Hybergsvägen. Områ-
det föreslås vara gräns för detaljplan. 

• Eventuella problem med Hybergsvägen gäl-
lande buller och trafi ksäkerhet beaktas i kom-
mande detaljplan som även beskriver tillkom-
mande trafi kmängder i området. 

• Framtida detaljplan föreslås undersöka 
möjlighet att angöra området med bil från 
Hybergsvägen samt koppling till Mikrogatan 
med gång- och cykelväg. Inga åtgärder vid 
Mikrogatan föreslås i denna planen. 

• Förslag till utbyggnad om 30-40 bostäder, 
gärna i gruppbebyggelse med lätta fotavtryck 
inbäddade i gröna rum prövas i detaljplan. 
Bebyggelsestrukturen får ej försvåra för en 
eventuell mer omfattande exploatering i ett 

senare skede. 

• Utredning för att klargöra förekomst av okända 
fornlämningar inom området kan komma att ingå 
i ett eventuellt kommande detaljplanearbete.

• Framtida detaljplan föreslås undersöka möjlig-
heten att bevara ett grönt stråk mellan befi ntliga 
och blivande bostäder från Nanoparken till 
”storskogen” i Kype/ Ymerområdet.

• Framtida detaljplan föreslås undersöka möjlig-
heten att bevara/ förstärka frilufts/ rekreations-
stråk genom Nanoparken - befi ntlig bebyggelse 
– blivande bebyggelse ut till ”storskogen” i 
Kype-Ymer-området.

• Framtida detaljplan föreslås undersöka möjlig-
heten att utveckla en del av området till natur-
park för lek och rekreation med bevarande av 
lövskog, stenmurar och topografi .

2.2 Beslutsförslag
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfull-
mäktige att godkänna planprogrammet som under-
lag för fortsatt detaljplanering. 

Synpunkter
Remisspart Utan 

anm
Med 
anm

Svar datum

S01 Kommunstyrelsen - X 2006-12-20

S02 Gatunämnden X 2006-12-01

S03 Borås Energi AB:s 
Styrelse

X 2006-11-17

S04 Borås Energi Nät AB:s 
Styrelse

X 2006-11-06

S05 Miljöskyddsnämnden X 2006-11-23

S06 Kulturnämnden X 2006-11-16

S07 Kommundelsnämnden i 
Brämhult

X 2006-11-29

S08 Räddningstjänsten X 2006-11-02

S09 Polismyndigheten i  
Västra Götaland

X 2006-10-31

S10 Lantmäterimyndigheten X 2006-10-11

S11 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

X 2006-11-15

S12 Vägverket Region Väst X 2006-11-14

S13 Lokalförsörjningsförv. X 2006-11-03

S14 Vattenfall Västnät AB X 2006-10-17

S15 Västtrafi k Sjuhärad AB X 2006-10-20

S16 TeliaSonera AB X 2006-11-06

S17 Hyresgästföreningen i 
Borås Bollebygd

X 2006-11-02

S18 Socialnämnden X 2006-11-22
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Sakägare Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

S19 Hastigheten 5/Mikroga-
tan 81

- X 2006-10-26

S20 Densiteten 10/Centiga-
tan 28

X 2006-10-27

S21 Temperaturen 10/ 
Kelvingatan 41

X 2006-10-31

S22 Densiteten 7/Centiga-
tan 34

X 2006-11-03

S23 Frekvensen 2/ Mikroga-
tan 54

X 2006-11-06

S24 Frekvensen 3/ Mikroga-
tan 56

X 2006-11-06

S25 Hastigheten 17/Mikro-
gatan 57

X 2006-11-06

S26 Temperaturen 1/ Kel-
vingatan 23

X 2006-11-06

S27 Temperaturen 2/ Kel-
vingatan 25

X 2006-11-06

S28 Temperaturen 3/ Kel-
vingatan 27

X 2006-11-06

S29 Temperaturen 6/ Kel-
vingatan 33

X 2006-11-06

S30 Temperaturen 7/ Kel-
vingatan 35

X 2006-11-06

S31 Densiteten 1/Centiga-
tan 46

X 2006-11-06

S32 Densiteten 2/Centiga-
tan 44

X 2006-11-06

S33 Densiteten 5/Centiga-
tan 38

X 2006-11-06

S34 Temperaturen 11/ 
Kelvingatan 43

X 2006-11-07

S35 Densiteten 8/Centiga-
tan 32

X 2006-11-07

S36 Densiteten 14/Centiga-
tan 20

X 2006-11-07

Övriga

S37 Borås Naturskyddsför. X 2006-11-03

S38 Husarvid AB
Anders Arvidson, Ingela 
Rohdén

X 2006-11-03

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

3.1 Remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Området vid Hybergsvägen var ett av sju områden 
som godkändes februari 2006 för att i detaljplan 
pröva lämpligheten av 10-30 marknära bostäder, 
radhus/ småhus/ stadsvillor. Hybergsvägen påtalas 
ha en dålig standard, och en trafi kutredning måste 
klarlägga om vägen har kapacitet för ökad trafi k. I 
området fi nns värdefull natur och rester av gamla 
stenmurar som bör bevaras. Kommunstyrelsen är 
inte beredd att ta ställning till en större exploatering 
än den som angavs i fullmäktigebeslutet. Detaljpla-
nearbetet bör därför gå vidare enligt uppdraget. I 
detta bör utgångspunkt vara att trafi kmatningen sker 
via Mikrogatan och att bebyggelsen lokaliseras på 
ett sådant sätt att en större exploatering med mat-
ning från Hybergsvägen inte omöjliggörs.

Kommentar
Planprogrammet vid samråd för området väster om 
Hybergsvägen visar olika utvecklingsalternativ (S-M-
L) med hänsyn till omfattning och bebyggelsemöns-
ter för att svara mot målen i ÖP 06. 

En bebyggelse om tio bostäder som i alternativ 
S, har relativt liten påverkan på naturområden och 
befi ntliga bostäder, men blir ett udda inslag i den 
homogena bebyggelsen runt Mikrogatan och är ett 
marginellt tillskott till bostadsmarknaden i stort.  En 
bebyggelse om 30 nya markbostäder ger ett ökat 
trafi karbete på Mikrogatan vars trafi ksituation redan 
idag upplevs som besvärlig av boende här. Därför 
föreslogs i alternativ M att blivande bostäder angörs 
från Hybergsvägen. 

Det reviderade planprogrammet omfattar ett område 
tillsvarande alternativ M enligt Byggnadsnämnden 
2007-03-08 och motsvarar en utbyggnad av 20-40 
bostäder med trafi kmatning från Hybergsvägen via 
rondell. Koppling till Mikrogatan är enbart gång- och 
cykelväg. Inga åtgärder på Mikrogatan planeras 
inom denna detaljplan. Ändringar i godkännande-
handlingen jämfört med samrådshandlingen se 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan.

 S2 Gatunämnden
Mikrogatan är redan idag hårt trafi kbelastad och tål 
bara ytterligare trafi k i liten omfattning. Vid en större 
exploatering förordas trafi kmatning från Hybergsvä-
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gen. Vid upprättande av detaljplan bör noggranna 
studier göras för att anpassa vägar till topografi n. 
Området kan anslutas till kommunens befi ntliga VA 
nät i angränsande bostadsområde. Bebyggelse över 
en nivå +230m kräver en tryckstegringsstation inom 
området.

Kommentar
Se kommentar till S1 gällande trafi kbelastning. An-
passning av vägar tilll topografi n kommer att stude-
ras i en kommande detaljplan. 

S4 Bornet
Plats för transformator erfodras. Området bör förbe-
redas för bredbandskommunikation i enlighet med 
kommunens infrastrukturplan.

Kommentar
Avstånd till transformator från bostad bör enligt 
samtal med bornet 2006-12-18 inte överstiga 
300-400 meter, vilket kommer att beaktas i en kom-
mande detaljplan. Bredband föreslås koordineras 
med utbyggnad av fjärrvärme i området, men detta 
regleras ej i detaljplan.

S5 Miljöskyddsnämnden 
Miljöskyddsnämnden anser att behovet av stadsnära 
natur och rekreationsområden samt gröna kilar och 
spridningskorridorer väger tyngre än det allmänna 
intresse att skapa byggbar mark för villatomter. 
Alternativ S3 är dock i huvudsak förenligt med natur 
och rekreationsvärdena i området. Alternativ S1 och 
S2 ger ett visst intrång i det värdefulla naturområ-
det, men skulle möjligen vara acceptabelt vid en 
sammanvägning av intressen.

Kommentar
Planprogrammets syfte var att undersöka olika möj-
ligheter till komplettering med marknära bostäder 
intill befi ntliga bostäder väster om Hybergsvägen 
samtidigt som områdets natur och rekreationsvärde 
tas tillvara. Detta sker i olik hög grad i alternativen 
S,M och L. I ÖP 06 framhävs Dövedalsparken som 
en viktig grön korridor medan planprogrammets 
område betecknas som utredningsområde gällande 
lämplig markanvändning: grönområde, bostäder el-
ler vägreservat. Ändringar i godkännandehandlingen 
jämfört med samrådshandlingen se kommentar S1 
och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet föreslås 
ligga till grund för en kommande detaljplan. I en 
kommande detaljplan kommer bebyggelsegrän-
ser noga studeras så att lövskog kan bevaras och 
stigar från befi ntliga bostäder till strövområden kan 
upprätthållas/ utvecklas och blivande bebyggelse  

integreras med värdefulla natur- och rekreationsom-
råden. 

S6 Kulturnämnden 
Inga registrerade fornlämningar eller kulturhistoriska 
värden inom planområdet som påverkas av plan-
programmet. En vägvisarsten längs Hybergsvägen 
är skyddat enligt Formninneslagen i övrigt ser inte 
Kulturnämnden något vidare hinder för att arbeta 
vidare med planprogrammet. Planprogrammet lyfter 
fram möjligheter och svagheter på ett förtjänstfullt 
sätt däremot saknas översiktskarta där planområdet 
placeras in. Kulturnämnden deltar gärna i fortsatt 
arbete och menar att alternativ M bäst förenar nya 
bebyggelsestrukturer med bevarande av de värden 
som fi nns i områdets natur- och kulturlandskap samt 
att man beaktar ovan nämnda fornlämning.

Kommentar
Fortsatt planarbete vill ta hänsyn till fornminne, 
natur- och kulturlandskapet. Orienteringskarta för 
planområdet infogas i planbeskrivning. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S7 Kommundelsnämnden i Brämhult 
Kommundelsnämnden anser att mark och infrastruk-
tur ska användas effektivt i samband med nybyggna-
tion av bostäder och att ny infart från Hybergsvägen 
är nödvändig. Nybyggnad av ett större antal bostä-
der i området kommer att öka behovet av förskole-
platser.

Kommentar
Ändringar i godkännandehandlingen jämfört med 
samrådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan. Gällande trafi k-
matning se kommentar till S1. 

S9 Polismyndigheten i Borås
Gällande tillfartsvägar till aktuellt område fi nnes två 
alternativ, dels via Mikrogatan dels via en nybyggd 
tillfartsväg från Hybergsvägen. Alternativet med en 
nybyggd tillfartsväg bör prövas noggrant då Mikro-
gatan redan i nuläget är stärkt trafi kerad av boende i 
befi ntligt område. Gång och cykelvägar bör byggas 
ut för att öka säkerhet för oskyddade trafi kanter. 
Säkra skolvägar från området till aktuell skola bör 
ingå i detaljplanen. I eventuell ny anslutning från 
Hybergsvägen bör rondell byggas. I övrigt inga ytter-
ligare synpunkter. 
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de vara av högre densitet och gärna blanda in andra 
boendeformer som stödjer generationsboende. 
Omfattning av utbyggnad ger varierande störningar 
från vägtrafi k. Bullerproblematiken behöver belysas 
och bullerberäkning redovisas  i detaljplanen. För 
att Vägverket ska kunna ta ställning till förslagets 
konsekvenser behöver ambitionsnivån för kollektiv-
trafi kens tillgänglighet beskrivas. De olika utbygg-
nadsförslagen skapar trafi kmängder i varierande 
omfattning. Planförslaget bör beskriva tillkommande 
trafi kmängder samt trafi ksäkerhet för oskyddade 
trafi kanter där en separering av gc från fordonstra-
fi k på Hybergsvägen är att föredra. Alternativ L1 
kan innebära besvärande genomfartstrafi k genom 
bostadsområdet, troligen är L2 och L3 att föredra ur 
den synvinkeln.  

Kommentarer
I ett framtida arbete med detaljplan kommer text 
beskrivande trafi kbuller, trafi ksäkerhet och kollektiv-
trafi k att ingå.  Gällande områdets bebyggelsetäthet 
se 2.0 Sammanfattning planprogram. Detaljplanen 
reglerar inte vilken kategori boende som ska eta-
bleras. Ändringar i godkännandehandlingen jämfört 
med samrådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan.

3.2 Sakägare

S19 Hastigheten 5/ Mikrogatan 81
Ägaren till fastigheten Hastigheten 5 anser att det är 
positivt att skogen vid eventuell byggnation glesas 
ut för att släppa fram mer ljus och att området livas 
upp. Dock anser man att Mikrogatan inte orkar med 
mer trafi k än vad ytterligare en radhuslänga skulle 
ge.

Kommentar
Gällande vägalternativ/ tillfartsvägar se kommentar 
S1. Ändringar i godkännandehandlingen jämfört 
med samrådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan.

S20 Densiteten 10/ Centigatan 28
Ägaren till fastigheten Densiteten 10 har följande 
invändningar och anmärkningar mot planprogram-
met: Vid en eventuell framtida bebyggelse av skogs-
parti närmast fastigheten, främst alternativ M och 
L, förloras direkta skogskontakt, insynsskydd och 
frihetskänsla. Det är fel att skada sammanhängande 
friluftsområdet från Bergdalen, förbi Kypesjö-om-
rådet mot Ymer. Lövskogsbestånd, stenmurar och 

Kommentar
Planförslaget  vill eftersträva en trygg och säker 
trafi kmiljö för oskyddade trafi kanter och säkra 
skolvägar. Gällande vägalternativ/ tillfartsvägar se 
kommentar S1. Ändringar i godkännandehandlingen 
jämfört med samrådshandlingen se kommentar S1 
och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet föreslås 
ligga till grund för en kommande detaljplan.

S11 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen välkomnar programmets sätt att 
logiskt jämföra olika alternativa sätt att skapa nya 
bostäder i ett väletablerat bostadsområde. Man 
menar att förslaget lyfter fram viktiga frågeställningar 
och ger ett gott underlag för fortsatt planarbete. Alla 
de olika alternativa lösningarna kan anses utgöra 
ett naturligt tillskott till området. Dock ett alternativ 
med goda förutsättningar för att främja boendes 
hälsa och trygghet bör övervägas i det fortsatte 
planarbete. Planförslag enligt alternativ L med husen 
nära Hybergsvägen bör bedömas utifrån trafi kbul-
ler. Grön kil mot Hybergsvägen kan antas utgöra ett 
naturligt skydd mot trafi ken. Planprogrammet berör 
lövskog enligt lövskogsinventeringen, markerat som 
klass 3, dokumenterat som grusade gånger och 
skidbacke. Även om inte skogen har högsta värden, 
viktigt att kommunen fortsatt funderar på förtätning 
utan att förlora värdefullt grönt stråk för lokalbe-
folkningen. Programmet belyser områdets goda 
möjligheter att dra nytta av närbelägen natur och 
planeringen bör fortsätta väga in folkhälsoaspekter 
och underlätta den vardagliga kontakten med grön-
ska för de boende, inte minst yngre barn, gamla och 
rörelsehindrade.

Mot bakgrund av känd fornlämningsbild bedömer 
Länsstyrelsen att en särskild utredning skall utföras 
för att klargöra förekomst av okända fornlämningar 
inom området.

Kommentar
En kommande detaljplan kommer att göra bedöm-
ningar avseende trafi kbuller från Hybergsvägen, 
att ta hänsyn till gröna stråk för alla mellan och runt 
befi ntlig och blivande bebyggelse och komplet-
teras med en utredning för att klargöra förekomst 
av okända fornlämningar inom området. Grusade 
gångar och skidbacke ingår ej i området för plan-
programmet. Ändringar i godkännandehandlingen 
jämfört med samrådshandlingen se kommentar S1 
och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet föreslås 
ligga till grund för en kommande detaljplan.

S12 Vägverket Region Väst 
Vägverket anser att den marknära bebyggelsen kun-
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topografi  skall bevaras. Oro fi nns för att trafi kmiljön 
försämras, att Hybergsvägen blir ännu farligare och 
buller därifrån ökar om skogen tas ner. Om man mot 
förmodan bebygger området, hoppas man på ett av-
stånd om 70-80 meter mellan befi ntlig och blivande 
bebyggelse.  

Kommentar
Målet för arbete med detaljplanen är att såväl bli-
vande som befi ntliga boende ska ha värdefull vege-
tation inpå knutarna med tät kontakt till skogsnatur. 
Buller och trafi ksäkerhet, samt säkring av naturvär-
den  är frågor att ta hänsyn till i en kommande detalj-
plan. Gröna mellanrum kan vara lösningen för visst 
avstånd mellan blivande och befi ntlig bebyggelse, 
där ansvarsfrågor gällande underhåll och skötsel 
beskrivs i genomförandebeskrivningen och regleras 
med huvudman för området. Se kommentar S1 och 
S12 gällande trafi k. Ändringar i godkännandehand-
lingen jämfört med samrådshandlingen se kommen-
tar S1 och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet 
föreslås ligga till grund för en kommande detaljplan. 

S21 Temperaturen 10/ Kelvingatan 41
Ägaren till fastigheten temperaturen 10 motsätter 
sig småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde. Kommer bergvärmeanläggningen att skadas 
av eventuell framtida exploatering? Viktigt att bevara 
stenmurar, lövskogsbestånd och befi ntlig topo-
grafi , inte reducera friluftsområdet mellan Ymer och 
Kypeområdet. Oro för ökat buller från Hybergsvägen 
till fastigheten vid skogsavverkan. Om man bygger 
ändå, hoppas man på bebyggelse längs Hybergsvä-
gen, en större avstånd mellan blivande och befi nt-
liga bebyggelse med skog mellan, bevara topografi  
med obebyggda bergsknallar, minska buller från 
Hybergsvägen, ingen busstrafi k på Kelvingatan samt 
anläggande av bostadsnära lek och rekreationspar-
ker.

Kommentar
Se kommentar till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Lek och 
rekreation i bostadsnära gröna områden studeras 
i detaljplanen. Påverkan på befi ntlig bergvärmean-
läggning vid eventuell framtida exploatering utreds 
i en kommande detaljplan. Ändringar i godkännan-
dehandlingen jämfört med samrådshandlingen se 
kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 

S22 Densiteten 7/ Centigatan 34
Ägaren till fastigheten Densiteten 7 motsätter sig 
småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S23 Frekvensen 2/ Mikrogatan 54
Ägaren till fastigheten Frekvernsen 2 motsätter 
sig byggnation enligt förslag S och M och förordar 
alternativ L3 av följande anledningar: Bevarande av 
grönområdet norr om Mikrogatan med gamla ekar 
och stenmurar som bör bevaras. Området besöks 
fl itigt av skol-och förskolebarn. Mikrogatan tål inte 
mer trafi k, då den är för smal för mer trafi k och fl er 
parkerade bilar särskilt vintertid. Parkeringsplatsen 
på Mikrogatan är redan full av bilar och husvagnar. 

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k.En framtida 
detaljplan kommer att beakta parkeringsnormen för 
Borås Stad. Ändringar i godkännandehandlingen 
jämfört med samrådshandlingen se kommentar S1 
och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet föreslås 
ligga till grund för en kommande detaljplan.

S24 Frekvensen 3/ Mikrogatan 56
Ägaren till fastigheten Frekvensen 3 anser att 
alternativ S 1-3 är uteslutet med hänsyn till trafi ken 
på Mikrogatan och att en enda ny radhuslänga inte 
skulle smälta in. Alternativ L1-3 är också tveksamt. 
Alternativ M1-3 realistiska om bebyggelsen fl yttas 
något norrut, lövskog och stengärdsgårdar bevaras 
samt att våtmarken öster om radhusen lämnas så 
orörd som möjligt. Naturen in på knutarna är viktigt 
för boende i befi ntliga radhus.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 
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S 25 Hastigheten 17/ Mikrogatan 57
Ägaren till fastigheten Hastigheten 17 anser att 
området med sin rika fauna och fl ora ska bevaras 
som grönområde, natur- och kulturpark. Området 
mellan Hybergsvägen, Mikrogatan och Nanoparken 
utgör ett välbevarat grönområde, utmark och utskog 
som till viss del brukats av människan sen lång tid 
tillbaka.  Området anses mycket lämpligt ur både re-
kreation och pedagogisk synpunkt och uppfyller väl 
kriterier för bevarande med hänsyn till naturvärden, 
kulturvärden, grönområden och ekologiskt känsliga 
områden. 

Kommentar
Synpunkterna gällande områdets natur och kul-
turvärden åtföljs av en levande beskrivning av det 
samma. Bra idéer, men en huvudman som tar ansvar 
för drift och skötsel behövs i ett sådant förslag. 
Förslaget förs vidare till politiker. Planprogrammet 
avväger motstående intressen mellan nya marknära 
bostäder och grönområde. Se kommentarer till S20 
gällande naturmiljö. Se kommentar S6 och S11 
gällande fornminne Ändringar i godkännandehand-
lingen jämfört med samrådshandlingen se kommen-
tar S1 och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet 
föreslås ligga till grund för en kommande detaljplan. 

S26 Temperaturen 1/ Kelvingatan 23 
Ägaren till fastigheten Temperaturen 1 motsätter 
sig småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S 27 Temperaturen 2/ Kelvingatan 25
Ägaren till fastigheten Temperaturen 2 motsätter 
sig småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 

Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S28 Temperaturen 3/ Kelvingatan 27
Ägaren till fastigheten Temperaturen 3 motsätter 
sig småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde. Man är orolig för att en genomfart genom om-
rådet från Hybergsvägen till Kelvingatan försämrar 
trafi kmiljön och ökar risk för inbrott och stölder. 

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S29 Temperaturen 6/ Kelvingatan 33
Ägaren till fastigheten Temperaturen 6 har följande 
synpunkter på planprogrammet:

Trafi kmiljön: Alternativ L med genomgångstrafi k är 
inte önskvärt på grund av trafi kökning och osäkrare 
trafi kmiljö. Närmiljön: Direktkontakt med friluftsområ-
de viktigt för såväl boende i området som av fl ertalet 
invånare i Borås. (Kype/ Ymerterrängen) Miljökon-
sekvens: M och L alternativen visar på byggnation 
där tidigare odlingslandskap funnits enligt uppgift. 
Fastighetsägaren har frågor gällande inventering av 
rösen mm, och  vilken tid odlingslandskapet upp-
kommit.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Se kom-
mentar S6 och S11 gällande fornminne. Ändringar i 
godkännandehandlingen jämfört med samrådshand-
lingen se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. 
Planprogrammet föreslås ligga till grund för en kom-
mande detaljplan. 

S30 Temperaturen 7/ Kelvingatan 35
Ägaren till Temperaturen 7 har inkommit med föl-
jande synpunkter på planprogrammet:

Området idag är ett stillsamt område med hög att-
raktionskraft för barnfamiljer som söker omedelbar 
närhet till skogen. Rik fl ora och fauna skulle förstö-
ras med en stor expansion av bostäder. Befi ntliga 
bostäder skulle få insyn från nya grannar, sämre tra-
fi kmiljö och sämre kontakt med naturen. Alternativ M 
skulle  kunna genomföras med vissa begränsningar 
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av antal hus, men oro fi nnes för en fortsatt utbygg-
nad av området. Man ställer sig frågande till ny 
bebyggelse i så kuperat, svårtillgänglig mark samt 
hur dagens uppvärmning med bergsvärme påverkas 
av sprängningar vid  framtida exploatering.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Änd-
ringar i godkännandehandlingen jämfört med sam-
rådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 samman-
fattning. Planprogrammet föreslås ligga till grund för 
en kommande detaljplan. 

S31 Densiteten 1/ Centigatan 46
Ägaren till fastigheten Densiteten 1 har inkommit 
med följande synpunkter på planprogrammet:

Alternativ M och L innebär att ett samanhängande 
naturområde från Bergdalen, förbi Kypeområdet upp 
mot Ymergården påverkas negativt. Om alternativt 
ändå utförs, förutsätts att ytvattensituationen inte 
försämras. Idag ofta bekymmer vid stora nedbörs-
mängder och vid snösmältningen för tomter som 
gränsar till terrängområdet vid Millistigen. Fastig-
hetsägaren är också orolig för en försämrat trafi k-
situation, särskilt om det blir genomgångstrafi k till 
Kelvingatan.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Ytvat-
tensituationen belyses i en kommande detaljplan. 
Ändringar i godkännandehandlingen jämfört med 
samrådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan. 

S32 Densiteten 2/ Centigatan 44
Ägaren till fastigheten Densiteten 2 har inkommit 
med följande synpunkter på planprogrammet:

Alternativ M och L innebär att ett samanhängande 
naturområde från Bergdalen, förbi Kypeområdet upp 
mot Ymergården påverkas negativt. Om alternativt 
ändå utförs, förutsätts att ytvattensituationen inte 
försämras. Idag ofta bekymmer vid stora nedbörs-
mängder och vid snösmältningen för tomter som 
gränsar till terrängområdet vid Millistigen. Fastig-
hetsägaren är också orolig för en försämrat trafi k-
situation, särskilt om det blir genomgångstrafi k till 
Kelvingatan.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Ytvat-
tensituationen belyses i en kommande detaljplan. 
Ändringar i godkännandehandlingen jämfört med 

samrådshandlingen se kommentar S1 och 2.0 
sammanfattning. Planprogrammet föreslås ligga till 
grund för en kommande detaljplan. 

S33 Densiteten 5/ Centigatan 38
Ägaren till fastigheten Densiteten 5 motsätter sig 
småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet och 
trafi kmiljön. Skogsnära läget viktigt för fastighetens 
värde. Alternativ L2 och L3 är helt oacceptabla.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1 och S12 gällande trafi k. Se kom-
mentar S12 gällande buller. Ändringar i godkän-
nandehandlingen jämfört med samrådshandlingen 
se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 

S34 Temperaturen 11/ Kelvingatan 43
Ägaren till fastigheten Temperaturen 11 motsätter 
sig småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet, tra-
fi kmiljön och trafi kbuller från Hybergsvägen. Skogs-
nära läget viktigt för fastighetens värde. 

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1  och S12 gällande trafi k. Se kom-
mentar S12 gällande buller. Ändringar i godkän-
nandehandlingen jämfört med samrådshandlingen 
se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 

S35 Densiteten 8/Centigatan 32
Ägaren till fastigheten Densiteten 8 motsätter sig 
småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet, tra-
fi kmiljön och trafi kbuller från Hybergsvägen. Skogs-
nära läget viktigt för fastighetens värde. 

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1  och S12 gällande trafi k. Se kom-
mentar S12 gällande buller. Ändringar i godkän-
nandehandlingen jämfört med samrådshandlingen 
se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 
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S36 Densiteten 14/Centigatan 20
Ägaren till fastigheten Densiteten 14 motsätter sig 
småhusbebyggelse enligt alternativ M och L på 
grund av den egna fastigheten, skogsområdet, tra-
fi kmiljön och trafi kbuller från Hybergsvägen. Skogs-
nära läget viktigt för fastighetens värde. 

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1  och S12 gällande trafi k. Se kom-
mentar S12 gällande buller. Ändringar i godkännan-
dehandlingen jämfört med samrådshandlingen se 
kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 

3.3 Övriga

S37 Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen i Borås vill förorda det alter-
nativ i planprogrammet sidan 5 som föreslår ”ingen 
bebyggelse alls men utveckla naturpark” samt sidan 
9 ”Resurshushållande bebyggelsestruktur: Inte 
bygga alls, men utveckla ett rekreativt grönområde 
och bygga bostäder i ett helt annat område”. 

Kommentar
En huvudman som tar ansvar för drift och skötsel 
behövs till ett sådant förslag, se kommentar till 
sakägare S25. Ändringar i godkännandehandlingen 
jämfört med samrådshandlingen se kommentar S1 
och 2.0 sammanfattning. Planprogrammet föreslås 
ligga till grund för en kommande detaljplan. 

S38 Husarvid AB/ Arvid Andersson / Ingela 
Rohdén
Husarvid AB genom Arvid Andersson/ Ingela Roh-
dén har följande synpunkter på planprogrammet:

Förtätning i större omfattning gynnar hela området 
och Boråsborna när sociala och samhällsekono-
miska intressen vägs in. Bebyggelsen bör anpassas 
miljön, gärna olika husklunger av olika karaktär i 
vacker och trygg miljö. Värdefull natur bevaras. Ge-
staltningsprogram för gemensam utemiljö upprät-
tas. Uppvuxen blandskog bör utgöra gröna kilar. Låt 
vild natur komma nära husen. Gräns för detaljplan 
föreslås för första etapp gå vid alternativ M2/M3 
upp mot L1 och ha två anslutningar från Hybergs-
vägen, andra etapp ett fullt utbyggt alternativ L.

Kommentar
Se kommentarer till S20 gällande naturmiljö. Se 
kommentar S1  och S12 gällande trafi k. Se kom-

mentar S12 gällande buller. Ändringar i godkän-
nandehandlingen jämfört med samrådshandlingen 
se kommentar S1 och 2.0 sammanfattning. Planpro-
grammet föreslås ligga till grund för en kommande 
detaljplan. 

Planavdelningen

Tord Lundborg   Bente Plöen

planchef   planarkitekt
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Besöksadress: Kungsgatan 55, 6 tr

Postadress: 501 80 BORÅS

Telefon(växel) 033-358000  

Fax: 033-353429

E-post:  stadsbyggnadskontoret@boras.se

Hemsida:  www.boras.se

marknära bostäder
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