PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2007-06-14

§ 89
2005/KS0476 214
Planprogram för Sjömarken centrum
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2007, nr 46, sid B 177)
Byggnadsnämnden har den 3 november 2005 beslutat att tillägga bostäder vid
Sjömarkenbadet i det tidigare tillstyrkta planprogrammet, att tillstyrka planprogrammet med ovanstående ändring som grund för kommande detaljplanering
samt att översända planprogrammet till Kommunfullmäktige för godkännande.
Programförslagets syfte är att studera ett antal förslag till utveckling av Sjömarken centrum och konsekvenserna av dessa.
Programmet innehåller miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Göteborgsvägen, bevarande av kulturhistorisk bebyggelse, upprustning av området
vid kiosken, flerbostadshus på tomten för bilförsäljning, omläggning av Haga
vägen som ny tillfart till idrottsplatsen samt utvidgning av densamma. Nya bostäder föreslås vid Norra Gränsvägen samt Hagavägen. Sjömarkenbadet upprustas och föreslås ge plats för förskola och seniorboende.
Programmet innehåller sammanlagt 100–140 lägenheter. Detta ger tillsammans
med den utbyggnad som pågår i Sjöhagen och Björvik ett stort tillskott i denna
del av kommunen.
Under programarbetet har framkommit synpunkter som gör att två områden bör
undantas från fullmäktiges antagande. Det gäller Sjömarkenbadet (område 9)
och Sjömarkenkiosken (område 2).
Kommunstyrelsens beslut 2005-05-14, § 309
Kommunstyrelsen tillstyrker och beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan
Hjalmarsson (fp) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Planprogrammet för Sjömarken centrum godkännes med undantag för Sjömarkenbadet (område 9) och Sjömarkenkiosken (område 2).
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (s) i handläggning
och beslut i detta ärende.
För Rose-Marie Liljenby Andersson (s) tjänstgör Gun-Britt Persson (s).

2007-06-14
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Bengt Sandell (m) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Planprogrammet för Sjömarken centrum godkännes med undantag för Sjömarkenbadet (område 9) och Sjömarkenkiosken (område 2).
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 juni 2007
Maj Steen (m)
Anita Spjuth (v)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Maj-Britt Eckerström (c)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2007-05-14

§ 309
2005/KS0476 214
Planprogram för Sjömarken centrum
Byggnadsnämnden har den 3 november 2005 beslutat att tillägga bostäder vid
Sjömarkenbadet i det tidigare tillstyrkta planprogrammet, att tillstyrka planprogrammet med ovanstående ändring som grund för kommande detaljplanering
samt att översända planprogrammet till Kommunfullmäktige för godkännande.
Programförslagets syfte är att studera ett antal förslag till utveckling av Sjömarken centrum och konsekvenserna av dessa.
Programmet innehåller miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Göteborgsvägen, bevarande av kulturhistorisk bebyggelse, upprustning av området
vid kiosken, flerbostadshus på tomten för bilförsäljning, omläggning av Haga
vägen som ny tillfart till idrottsplatsen samt utvidgning av densamma. Nya bostäder föreslås vid Norra Gränsvägen samt Hagavägen. Sjömarkenbadet upprustas och föreslås ge plats för förskola och seniorboende.
Programmet innehåller sammanlagt 100–140 lägenheter. Detta ger tillsammans
med den utbyggnad som pågår i Sjöhagen och Björvik ett stort tillskott i denna
del av kommunen.
Under programarbetet har framkommit synpunkter som gör att två områden bör
undantas från fullmäktiges antagande. Det gäller Sjömarkenbadet (område 9)
och Sjömarkenkiosken (område 2).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (s) i handläggningen
av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker och beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan
Hjalmarsson (fp) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Planprogrammet för Sjömarken centrum godkännes med undantag för Sjömarkenbadet (område 9) och Sjömarkenkiosken (område 2).

2007-05-14

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Björn Bergquist (m)

Ulf Olsson (s)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 maj 2007
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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30/03

Planprogram för
SJÖMARKEN CENTRUM
Borås Stad

GODKÄNNANDEHANDLING

Sammanfattning
I programmet redovisas ett antal mål och förslag
för utvecklingen av Sjömarken. Det redovisas en
miljöupprustning av de centrala delarna av
Sjömarken bestående av gång- och cykelbanor,
trädplantering, ombyggnad av flera vägkorsningar mm. Dessutom redovisas nya bostäder,
centrumfunktioner, en ny industritomt och en
utbyggnad av idrottsplatsen. Sjömarkenbadet
utvecklas för rekreation och en förskola och
seniorboende tillkommer. Grönområde skyddas.
Industriändamål begränsas till verksamheter
som inte stör omgivningen.
Efter samråd har planförslaget ändrats. Se
samrådsredogörelsen 2.1 Ändringar
Orienteringskarta

Byggnadsnämnden har tillstyrkt planprogrammet
men undantagit större delen av område 8
(Räveskalleberget).

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Att godkänna planprogrammet med föreslagna
ändringar som grund för kommande detaljplanering

Beslut

Instans/datum

Samråd

BN 2005-04-07

Tillstyrkan

BN 2005-11-03

Godkännande

KF
2

Godkännande

2.4 Kulturmiljöprogram för Borås

Beskrivning

Kulturhistoriska intressanta byggnader ligger
inom planområdet. Införande av eventuella
bevarandebestämmelser övervägs under
detaljplaneringen. Fyndplatser för fornlämningar finns vid Sjömarkenbadet och
Idrottsparken. Länsstyrelsen beslutar om
särskild utredning för att veta om det finns
ytterligare fornlämningar inom planområdet.

Planprogram för SJÖMARKEN
CENTRUM, Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättat den 30
mars 2005, ändrat 2005-11-03
1. Inledning

2.5 Diskussionsunderlag för Sjömarken

1.1 Programmets syfte
Planprogram är det första steget vid upprättande av detaljplan. Syftet med att upprätta
planprogram är att dialogen mellan dem som
berörs av ett planärende skall komma till
stånd i ett tidigt skede, innan kommunens
ställningstaganden har blivit låsta. Programmet redovisar förutsättningar, mål, förslag och
konsekvenser.

Programmet bygger på diskussionsunderlaget
utställt 2003/2004 med inkomna synpunkter.

3. Förutsättningar och mål
Kompletterande geotekniska undersökningar
ska genomföras i samband med detaljplanering.
Hänsyn måste tas till buller från Göteborgsvägen och järnvägen vid nybyggnation av
bostäder. Risker förknippad med järnvägen
ska också beaktas.

1.2 Handlingar
Till Planprogrammet tillhör tillhör denna
beskrivning, samrådsredogörelse och förslagskarta.

3.1 Programförslag
Område 1. Göteborgsvägen

2. Tidigare ställningstaganden

Göteborgsvägen är den viktigaste leden i det
lokala trafiknätet men belastar orten med
trafikfara och buller. Miljöförbättringar medför
många positiva effekter.

2.1 Översiktliga planer

Enlig kommundelsplanen är större delen av
planområdet illustrerat som bostadsbebyggelse med inslag av industri, handel och
allmänna byggnader utmed Göteborgsvägen.
Parkområde redovisas norr om kiosken och
norr om Allmänna vägen. Frilufts- och idrottsändamål finns vid Sjömarkenbadet och
idrottsplatsen. En ny översiktsplan för Sjömarken är under utarbetande.

Mål: Förbättra trafiksäkerhet och minska
trafikbuller. Miljöupprusta närmiljön.
Förslag: Sänkt fartgräns inom tätorten.
Vägavsmalning, breddning av GC-banan.
Säkrare övergångställen. Minskat antal
utfarter, bättre sikt vid vägkorsningar. Trädplantering och nya busshållplatser.

2.2 Gång- och cykelplan för Borås ytterkommundelar

Område 2. Kring kiosken, Göteborgsvägen

Centralt belägen tomt där markägarna vill
exploatera marken. Skogen är en igenväxt
naturmiljö. Närheten till Göteborgsvägen
medför miljöstörning. Bushållplatserna och
kiosken gör området till en mötesplats.

Planen föreslår en gång- och cykelbana (GCbana) på Göteborgsvägen från Lundaskog via
Sjömarken till Sandared.
2.3 Gällande detaljplaner

Större delen av planområdet är detaljplanelagt och samtliga genomförandetider har gått
ut. Området kring kommundelskontoret på
Göteborgsvägen behandlas i den laga kraft
vunnen Detaljplan för del av Sjömarken,
RÄVESKALLA 1:76 m fl.

Mål: Bevara skogen och öka tillgängligheten.
Möjliggöra begränsad markexploatering.
Förslag: Skogen betecknas som naturområde.
Skogen gallras, stig ordnas mellan
Göteborgsvägen och Allmänna vägen. Platsbildning med busshållplats och centrumfunktioner vid Göteborgsvägen.
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Område 3. Bilförsäljning,
Göteborgsvägen 7

vägen och Hagavägen. Brist på parkeringsplatser orsakar tillfälliga problem. Verksamheten stör delvis närliggande boende.

Markägaren vill bygga bostäder. Närheten till
Göteborgsvägen och järnvägen medför
miljöstörning.

Mål: Skapa möjligheten för nya fotbollsplaner
och parkering. Beakta avstånd till bostäder.

Mål: Skapa möjligheter för nya flerbostadshus
och centrumfunktioner.

Förslag: Idrottsplatsen utökas mot nordost.
Utökad parkering vid Hagavägen. Angöring
via en ombyggd Hagavägen.

Förslag: Flerbostadshus med 30-40
lägenheter.

Område 8. Räveskalla berget
Område 4. Moränvägen

Uppskattad naturmiljö med enstaka bebyggelse.

Farlig utfart vid Göteborgsvägen och brist på
parkeringsplatser vid Missionskyrkan.

Mål: Bevara naturen och begränsa markexploatering.

Mål: Skapa träfiksäkrare anslutning till
Göteborgsvägen och fler parkeringsplatser för
Missionskyrkan.

Förslag: Nya bostäder exploateras utmed
Hagavägen (cirka 4 villor).

Område 5. Hagavägen
Område 9. Sjömarkenbadet

Farlig trafikmiljö. Lediga markresurser. Markanvändningskonflikter mellan industri och
bostäder.

Populärt friluftsområde med skog och strand.
Sommarläger med lokaler. Provisorisk parkering. Intresse finns att bygga seniorboende
och förskola.

Mål: Skapa trafiksäkrare anslutning till
Göteborgsvägen, motverka genomfartstrafik
och exploatera lediga markresurser.

Mål: Utveckla fritidsanvändning och bevara
skogsområde med endast begränsad exploatering.

Förslag: Ny plananslutning till Göteborgsvägen. Vänstersvängfil på Göteborgsvägen.
Permanent parkering på rivningstomten.

Förslag: Skogen bevaras som natur. Breddning av strandområdet med större gräsytor.
Uppgradering av parkeringsplatser och
återvinningsstation. Ny gång- och cykelbana
utmed Badstrandsvägen. Ny förskola och
seniorboende.

Område 6. Norra Gränsvägen och
Gränsvägen

Mark lämplig för nya bostäder och centrumfunktioner. Skogsområde med elljusspår
används som friluftsområde. Närheten till
Göteborgsvägen, järnvägen och luftburna elledningar medför miljöstörningar.

Område 10. Verksamheter

Industritomter förekommer intill bostäder vilket
leder till konflikter främst med buller.

Mål: Skapa trafiksäkrare utfart på Göteborgsvägen och möjligheter för bostäder och
centrumfunktioner.

Mål: Reglera användning av industrimark med
hänsyn till närliggande bostäder.

Förslag: Omledning av Norra Gränsvägens
utfart via Hagavägen. Flera nya bostadsområden (cirka 20 villor eller 40 lägenheter på
Norra Gränsvägen; cirka 20 lägenheter vid
Gränsvägen). Nya centrumfunktioner utmed
Göteborgsvägen (tomtstorlek cirka 2000
kvm).

4. Konsekvenser
Blandning av olika boendeformer och verksamheter nära centrum, som utnyttjar den
befintliga infrastrukturen, bidrar till hållbar
utveckling. Begränsning av verksamheter till
icke störande för boende kan på sikt förbättra
närmiljön för boende och begränsa framtida
markanvändning. Grönområden minskas till
förmån för bostäder och verksamheter.
Kvarvarande grönområden bevaras som

Område 7. Idrottsplatsen

Populär idrottsplats med behov av fler
fotbollsplaner. Dålig angöring via Allmänna
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Godkännande

6. Tidsplan

naturområden. Kulturvärden beaktas. Friluftsområden utvecklas.

Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige. Planprocessen kommer sedan att
fortsätta i framtagande av ett antal detaljplaner. Genomförandet av förslagen i planprogrammet förväntas kunna ske inom en
utsträckt tidsperiod från tidigast 2007 och
framåt.

Tillgänglighet och trafiksäkerhet kommer att
förbättras inom planområdet. Restiden för
genomfartstrafik på Göteborgsvägen kan
komma att förlängas. Trafiken bedöms öka på
en ombyggd Hagavägen och minska på
Allmänna vägen.
En separat Miljökonsekvensbeskrivning
kommer inte att upprättas. Planen bedöms
inte innebär någon betydande påverkan som
avses i PBL 5:18 av miljö, hälsa, hushållning
av mark och vatten och andra naturresurser.
Detaljplanen berör inte Natura 2000 och
förutsättningar ges inte för kommande tillstånd för sådant som anges i MKBförordningens bilaga 1 eller 3 och bedöms
vara av mindre betydelse på lokalnivå och
inte omfattas i MKB-förordningens bilaga 4.

Planavdelningen

5. Ekonomi och fastighetsfrågor
Vägverket är väghållare för Göteborgsvägen
och Sjömarkens vägförening är väghållare för
lokalgator. Kostnader för Hagavägen och
Sjömarksbadet bedöms till viss del kunna
finansieras av nya byggrätter. Kostnadsuppskattning för utvalda åtgärder
(Gatukontoret 2004, tkr = 1000kr):
Moränvägen exkl. parkering, 500 tkr
Hagavägen inkl. GC-bana, 3 400 tkr
Cirkl.plats Göteborgsv./Hagav., 1 600 tkr
GC-bana Alingsåsv. – Nor. Gränsv., 1 600 tkr
Kostnader avser endast projektering och
byggande. Inlösen av fastigheter, rivning och
omflyttning av ledningar tillkommer. I planprogrammet redovisas inte ansvarsfördelning
för olika kostnader.
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Tord Lundborg

Dominic Wansbury

Planchef

Planarkitekt

Borås Stad: Stadsbyggnadskontoret

Samrådsredogörelse
Upprättad den 3 november
2005 med avseende på planprogrammet för SJÖMARKEN
CENTRUM, Borås Stad, Västra
Götalands län.

•

Område 8: Begränsas till marken utmed
Hagavägen

•

I programbeskrivningen görs följande
ändringar: tidigare ställstaganden
kompletteras; miljöbedömning med
motivering kompletteras; program
förslaget revideras.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.

1. Handläggning
3.1 Remisspart

Samråd enligt PBL 5:20, avseende planförslag upprättat den 4 april 2005, har ägt
rum under tiden 3 juni - 8 augusti 2005 och
har annonserats i Borås Tidning 2 juni 2005.
Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och
Sandhults kommundelskontor. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

P01 Kommunstyrelsen

Styrelsen är positiv till seniorbostäder och
förskola vid Sjömarkenbadet. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till strandskyddet samt
områdets natur- och rekreationsvärden. I
samrådsskedet bör redovisas olika alternativ
till loklaisering av bebyggelsen
Kommentar
KS har uppdragit Byggnadsnämnden att i
detaljplan pröva om förskola och seniorbostäder kan lokaliseras till Sjömarkenbadet.
Planering av Sjömarkenbadet ska studeras i
det nya detaljplanuppdrag. Synpunkter som
har kommit fram under samrådet för Sjömarken Centrum ska övervägas i det nya
uppdraget.

2. Sammanfattning
18 remissinstanser ett 80-tal sakägare har
framfört synpunkter vid samrådet.
2.1 Ändringar

Godkännandehandlingen innebär följande
ändringar jämfört med samrådshandlingen:
•

Område 1: På fastigheten Räveskalla
1:111 ersätts industriändamål (J0) med
Användning anpassad till byggnadens
kulturvärde (Q)

•

Område 2: Utvidgning av Bostadsändamål (B) på Allmänna vägen

•

Område 3: Bostadsändamål (B)
kompletteras med Centrumändamål (C).

•

Område 5: industriändamål (J0) och
naturområde (natur) ersätts med
bostadsändamål (B) utmed norra sidan
av Nya Hagavägen. Naturområde och
vändzon placeras söder om Nya
Hagavägen. Parkeringen i höjd med
industritomter utgår.

•

P02 Gatunämnden

Mer noggrant beräkning av investeringen
krävs under detaljplansarbetet, speciellt
Hagavägen. Sträckningen bör anpassas efter
typografin av kostnadsskäll.
Kommentar
Synpunkter beaktas.
P03 Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden är positiv till förskola vid Sjömarkenbadet. Detaljplanarbetet bör komma igång så
snart som möjligt. Norra Gränsvägen och
Hagavägen ska dimensioneras för virkestransporter från kommunens angränsade
skogar.

Område 6: Bostadsändamål utgår på
Gränsvägen. Gällande industriändamål
(J0) behålls.

Kommentar
Synpunkter beaktas.
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Godkännande

Remisspart

Utan Med
anm anm

Svar
datum

Sakägare

Utan Med
anm anm

Svar
datum

P 0 1 Ko m m u n s t y r e l s e n

X

2005-06-27
2005-11-01

P30 Räveskalla 1:13,

X

2005-08-04

P02 Gatunämnden

X

2005-09-05

P31 Räveskalla 1:13, m.fl.

X

2005-06-27

P03 Lok alförsörjningsnämnden

X

2005-06-30

P32 Räveskalla 1:504

X

2005-07-15

P0 4 Miljöskyddsnämnden

X

2005-09-05

P33 Räveskalla 1:341

X

2005-07-18

X

2005-06-27

P34 Räveskalla 1:25

X

2005-06-21

P 0 6 Ku l t u r n ä m n d e n

X

2005-06-13

P35 Räveskalla 1:312 m.fl.

X

2005-08-08
2005-08-15

P 07 F r i t i d s o c h t u r i s n ä m n d e n

X

2005-09-06

P36 Räveskalla 1:363 m.fl.

X

2005-08-08

P0 8 Socialnämnden

X

2005-06-28

P37 Räveskalla 1:39

X

2005-08-05

2005-06-28

P38 Sjömarkens IF

X

2005-08-10

--

P39 Räveskalla 1:111

X

2005-08-08

2005-06-09

P40 Räveskalla 1:359

X

2005-07-25

2005-06-09

P41 Stadsporten i Borås AB

X

2005-08-08

P42 Viared 1:141 m.fl.

X

2005-08-04

P05

Ko m m u n d e l s n ä m n d e n
S andhult

P0 9 Utbildningsnämnden

X

P 1 0 Ko n s u m e n t n ä m n d e n
P11 Lantmäterimyndigheten

X

P12 B orås Energi AB:s Styrelse
P13

X

B orås Energi Nät AB:s
Styrelse

--

P 1 4 Va t t e n f a l l E l d i s t r i b u t i o n A B
P15

S andhult-S andareds
E l e k t r i s k a e k . f o r.

X

2005-07-07

P04 Miljöskyddsnämnden
X

P 1 6 Te l i a S o n e r a A B

X

2005-08-01

P 17 Vä g v e r k e t R e g i o n Vä s t

X

2005-07-21

P 1 8 B a n v e r k e t Vä s t r a R e g i o n e n

X

2005-07-12

P19 Räddningstjänsten

X

P o l i s m y n d i g h e t e n i Vä s t r a
G ö t a l a n d , Po l o s o m r å d e 2

X

2005-06-23

P21

L ä n s s t y r e l s e n i Vä s t r a
Göt alands län

X

2005-09-06

P22

Hyresgästföreningen i
Södra Älvsborg

Verksamheten på Räveskalla 1:111
Göteborgsvägen 23, har anmälts till Miljöskyddskontoret pga buller och luftföroreningar.
Ärendet är för närvarande hos Miljödomstolen
där företaget överklagat Miljöskyddsnämndens
krav på begränsningar av verksamheten.
Miljöskyddskontoret bedömer att verksamheten inte kan samlokaliseras med bostäder.

--

P23 H S O i B orås

X
X

P 2 5 Po s t e n A B
P26 Försvarsmaken Amf 4

Hänsyn ska tas till buller från trafik och
järnväg vid planering av nya bostäder.

2005-06-30

P20

P 2 4 Vä s t t r a f i k S j u h ä r a d A B

Sjömarkenbadet bör bevaras och utvecklas
som friluftsområde och bebyggelse som inte
har någon koppling till den verksamheten bör
inte tillkomma.

2005-08-02

2005-06-08

Användning av lösningsmedel inom verksamhet på Räveskalla 1:348, Gransvägen 8,
kräver skyddsavstånd på 200 m till bostäder
enligt gällande allmänna råd. Verksamheten
kan inte samlokaliseras med bostäder därför
kan inte området öster om fastigheten bebyggas med bostäder.

2005-06-14
--

X

2005-06-17

P 27 B o r å s k y r k l i g a s a m f ä l l i g h e t

--

P28 Ekemarkens vägförening

--

P29 Sjömarkens vägförening

--

Kommentar
Ang Sjömarkenbadet, se kommentar P01. Ang
Räveskalla 1:111, se kommentar P39
7
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Kommentar

Användningsbestämmelse industri som kan
samlokaliseras med bostäder (motsvarar J0 )
behålls på Räveskalla 1:348 men kan inte
tillämpas retroaktivt på ett pågående markanvändning. Fastigheten Viared 8:40 behållar
användningsbestämmelse Industri med icke
miljöstörande verksamhet (motsvarar J0) enligt
gällande plan.

Synpunkter beaktas.
P07 Fritids och Turistnämnden

Nämnden är positiv till planförslaget. Breddning av strandområdet vid Sjömarkenbadet
efterfrågas av badgäster. skogen skulle kunna
hållas öppen nästan som parknatur. Mindre
flerbostadshus som t ex äldreboende betrakas
inte som ett hinder. Nämnden är tveksam till
fritidslokal eller förskola i området och föreslår
att verksamheterna läggas ihop med flerbostadshusen inom område 3 som är mer
centralt och inte kräver järnvägsöverfart.

P05 Kommundelsnämnden Sandhult

Det finns ett omgående behov för att bygga ut
gång- och cykelbanan mellan Sjömarken och
Sandared. Banan bör ligga på sjösidan från
Sjömarken till Sjöhagen för att sedan gå över
till norrsidan. Ny GC-bro bör byggas över
järnvägen på de befintliga fundamenten för att
därefter ansluta till den redan planerade GCbanan från Morkullevägen till Sandareds
centrum. GC-banan fram till Borås måste
färdigställas

Kommentar
Område 3 kompletteras med centrum användning som medger bl a fritidsverksamhet. Ang
Sjömarkenbadet, se kommentar P01.

Nämnden anser förskolan bör ligga vid Sjömarkenbadet för att uppfylla framtida behov
av barnomsorg. Infart vid järnvägsviadukten
bör utredas. Behovet för nya lokaler är akut
och detaljplanarbetet bör genomföras snabbt.

P08 Socialnämnden

Nämnden är positiv säkrande av boende och
trafikmiljö och integrerar bostäder och
centrumfunktioner samt att bostadsbyggande
för olika målgrupper finns representerad.
Bostadsbyggande vid Sjömarkenbadet är
positivt.

Behovet för bostäder i flerfamiljhus är stort.
Nämnden är positiv till flerbostadshus vid
Sjömarkenbadet och område 3. Seniorboendet bör prioriteras.

Det bedrivs dagskoloniverksamhet för skolbarn
vid Sjömarkenbadet på sommar. Det är positivt
att området fräschas upp men nämnden vill
ändå att området behåller sin karaktär och
omfång.

Samordnad plan efterfrågas för hur Sjömarkenbadet ska bli mer tillgängligt och
attraktivt såväl ur rekreations- som samhällsnyttoaspekt. Planen bör omfatta strandpromenad, rekreationsområde, förskola och
flerbostadshus. Området upplevs idag som
delvis otillgängligt och otryggt. Bostäder och
belysning skulle öka säkerhet och tillgänglighet.

Påpekar att handikappsplanen följs för att
säkerställa badets och friluftsområdets tillgänglighet för handikappade.
Kommentar
Ang Sjömarkenbadet, se kommentar P01.
Övriga synpunkter beaktas.

Kommentar
Synpunkter om GC-banan överlämnas till
Vägverket och Gatukontoret. Inom planområdet illustreras GC-banan på norra sidan
av Göteborgsvägen.

P12 Borås Energi AB

Ang Sjömarkenbadet, se kommentar P01.

—

P06 Kulturnämnden

P14 Vattenfall

Fjärrvärme planeras i området
Kommentar

Åtgärder till luftledningar i nordöstra kanten av
planområdet pga planprogrammet bekostas av
exploatören

Både byggnader och fornlämningar av kulturhistorisk värde finns inom planområdet. Dessa
ska regleras i detaljplan.
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Kommentar

Åtgärder som kan bli aktuella i plankorsningarna med anledning av programmet
bekostas av Kommunen.

Programmet bedöms inte innebära åtgärder till
luftledningarna.

Elsäkerhetsavstånd innebär att all nybebyggelse ska ligga minst 9m från spårmitt.

P16 TeliaSonera

Det finns många och viktiga anläggningar
inom planområdet. Telia tar ställning till
förslagen under detaljplaneringen.

Placering och utformning av bostäder nära
järnvägen ska uppfylla Banverkets och Naturvårdsverkets gemensamma riktlinjer för buller
och vibrationer. Detta vanligen leder till
betydligt längre avstånd än de 9m som
elsäkerheten kräver.

Kommentar
—

Kommentar

P17 Vägverket

Vägverket är positivt till förslaget. Trafiksäkerhet kommer att förbättras. Däremot
försämras framkomlighet på Göteborgsvägen
vilket kan drabba t ex trafikanter från Sandared. Åtgärder på den aktuella sträckan av
Göteborgsvägen är inte planerade av Vägverket och ekonomiskt utrymme finns inte.

Rondellen, se kommentar P21. Övriga synpunkter beaktas under detaljplanering
P20 Polismyndigheten

Utbyggnad av gång- och cykelbanan kommer
att öka säkerheten för oskyddade avsevärt.
Åtgärder till anslutningsvägarna till Göteborgsvägen kommer att förbättra trafiksäkerheten.

Kommentar
Bättre centrummiljö för boende och bättre
trafiksäkerhet prioriteras framför framkomlighet. Vägverket ansvarar för kostnader för
genomförande av åtgärder där Vägverket är
väghållaren.

Badplatsen får många besökare både barn
och vuxna på sommaren. Bostadsbyggandet
har också ökat med följd att mangå människor
måste dagligen passera över järnvägen. För
att förbättra trafiksäkerhet bör en planskild
järnvägskorsning byggas.

P18 Banverket

Kommentar

Idag passerar cirka 40 tåg/dygn planområdet.
Det dröjer minst 15 år innan persontrafiken
kan eventuellt flyttas över till en ny järnväg i
annan sträckning.

Ang Sjömarkenbadet, se kommentar P01.
P21 Länsstyrelsen

Två plankorsningar med helbommar finns inom
planområdet. I det fortsatta planarbetet krävs
en trafikanalys av den framtida mängden trafik
i plankorsningarna efter planens genomförande med nya bostäder och omläggning av
vägar.

Länsstyrelsen tillstyrker fortsatt planarbete
med hänsyn till PBL 12 Kap 1§. De viktigaste
frågorna att behandla i det fortsätta arbetet
rör hälsa- och säkerhet: trafiksäkerhet, buller,
vibrationer och geoteknik. Följande behöver
beaktas med avseende på hälsa- och säkerhet:

Kommunen behöver belysa om det finns plats
för en ny gång- och cykelbana inom ett
befintliga plankorsningsområde eller om
separata bommar krävs.

Utrymme för ny gång- och cykelbanan utefter
Badstrandsvägen samt behovet av separata
bommar vid järnvägen utanför de befintliga.
Avståndet mellan järnvägen och den nya
rondellen på Göteborgsvägen/ Gränsvägen
måste vara minst 30m så att långa fordon inte
riskerar bli stående över spåren.

Det är tveksamt om avståndet mellan
rondellen vid Göteborgsvägen och Gränsvägen medger tillräckligt avstånd till järnvägen. Avståndet ska vara minst 30 m mellan
kryssmärken och rondellens början så att
långa fordon inte riskerar att bli stående över
spåren.

Placering och utformning av bostäder nära
järnvägen ska uppfylla Banverkets och Naturvårdsverkets gemensamma riktlinjer för buller
och vibrationer.
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3.2 Sakägare

Vägverkets påpekande om framkomlighet
längs Göteborgsvägen.

P30 Räveskalla 1:13, Sjövägen 12

Geotekniska förutsättningar behöver inventeras och beskrivas närmare. Föreligger
erosions- /översvämningsrisker vid bäcken?

Fastighetsägare är emot all byggnation i
Sjömarkenbadet. Området ska bevaras och
vara tillgängligt som rekreationsområde för
samtliga boende i Borås kommun. Området
ska röjas och stora grönyta skapas vid badstranden. Ny byggnation medför en kraftigt
ökning av trafik och att området blir svårttillgängligt för bad och promenader. Sopsorteringen bör ändras för att ge ett snyggare
intryck och förhindra nerskräpning.

Beskriv bullersituationen och förankra åtgärder i planbestämmelser så att gällande
riktvärden klaras. Bra att kommunen uppmärksamma behovet av riskbedömning vid järnvägen.
Länsstyrelsen hänvisar till sitt tidigare yttrande
angående planprogram för Sjömarken Centrum 1997-12-08.

Kommentar
Se kommentar till P01

Följande råd ges om tillämpningen av PBL:
Kulturmiljö

P31 Räveskalla 1:13, Sjövägen 12 +
49 underskrivna.

Inom planområdet finns 2 fyndplatser för flinta
vilka indikera att det kan finnas stenåldersboplatser. Länsstyrelsen med största sannolikheten kommer att besluta om särskild utredning för att få veta om det inom planområdet
finns ännu inte kända fornlämningar. Kontakt
bör tas med Kulturmiljöenheten.

Sjömarkenbadet ska vara kvar som naturområde i den omfattning det är idag men
skogen ska gallras och parkeringen rustas
upp. Förskola och bostäder skulle slita på och
förstöra området. Det finns ett rikt fågelliv som
ska värnas om och vackra stigar. Området har
samma dignitet som Allmenäs och Rya Åsar
och bör lämnas orört som ett naturskyddsområde.

Behovet av MKB
Kommunen har bedömt att betydande påverkan på miljön in föreligger eller befaras enligt
PBL 5 Kap 18§. Länsstyrelsen är benägen att
dela denna uppfattning men påminner att
miljöbedömning måste göras och motiveras
utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKBförordningen.

Kommentar
Se kommentar P01.
P32 Räveskalla 1:504, Sjövägen 14

Fastighetsägare är emot att det enda grönoch strövområde södra om järnvägen ska
förstöras av nybyggnation. Ifrågasätter att det
byggs så nära Viaredssjön när det råder
strandskydd i övriga landet.

Kommentar
Ang Sjömarkenbadet, se kommentar P01.
Långtradare riskerar bli stående över järnvägen idag vid korsningen Göteborgsvägen/
Gränsvägen. En ny rondell kommer att sänka
hastigheter och förbättra omfördelning av
trafiken. Rondellen betraktas som en säkerhetsförbättring trots sina brister. Frågan
avgöras under detaljplanering.

Fastighetsägare anser att de som bor utmed
kullen inte få något privat plats vid deras hus
och att lugnet försvinner. Deras hus är redan
drabbade av järnvägen och dess dåliga
överfart samt bullret från Viareds flygfält. Hur
många fler hus blir det i Sjömarken? Viaredssjön används av många barn och vuxna vilket
kommer att förstöras.

Övriga synpunkter beaktas under detaljplanering.

Kommentar
P23 HSO

Eftersom Sjömarksbadet är redan detaljplanlagt gäller inte strandskydd. Kommunen ser
positivt på Sjömarkens tillväxt. Se kommentar
om Sjömarksbadet P01. Planförslaget innehål-

Förutsätter att reglerna för tillgänglighet följs
Kommentar
Synpunkter beaktas
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ler ett 80-tal bostäder i form av villor och
lägenheter.

Fastighetsägare anser att de industriverksamheter som finns på Hagavägen är idag ej
anpassad till att integreras med närboende
eftersom detta är en miljöstörande och
miljöförstörande tung industriell verksamhet.
Industrisvets har en föreläggande från Miljöskyddskontoret angående miljöfarlig verksamhet. Fastighetsägare anser att utökning av
Industrisvetsverksamheter innebär en enorm
försämring av deras närmiljö.

P33 Räveskalla 1:341, Fjällvägen 10

Avstängningen av Allmänna vägen innebär att
fastighetsägaren tvingas svänga åt vänster
från sin utfart. Svängen är skarp och uppför
en brant backe. Emot avstängningen.
Kommentar
Utfarten får ses över vid avstängning.

Industrin bör inte få tillfälligt bygglov för sin
verksamhet inom Räveskalla 1:62 och om så
ändå kommer att ske så ska det läggas på
södra delen av fastigheten.

P34 Räveskalla 1:25, område 2 mm

Kommer det att genomföras en geoteknisk
undersökning på Räveskalla 1:25 och vem
bekostar denna? Hur påverkar trädplantering
och nya busshållplatser Räveskalla 1:25 och
vem iordningställer tomten? Vad betyder
centrumfunktion? Moränvägen ligger på
Räveskalla 1:25. Hur påverkas detta av den
nya anslutning till Göteborgsvägen? Det finns
plats och förutsättningar för en extra villatomt
vid Allmänna vägen

Räveskalla 1:62 bör användas dels till nya
villatomter och dels ett grönt område mot
industritomterna.
Ägarna är emot att Infarten till Räveskalla
1:312 och närliggande stugorna ersätts med
en vändplats och parkering. Vändplatsen för
industritrafik bör förläggas i anslutning till
verksamheterna. Parkeringen kommer att
utnyttjas sällan av Sjömarken IF.

Kommunen bör inlösa mark som används till
gator och cykelbanor.

Fastighetsägare ifrågasätter motiveringen av
Allmänna vägens avstängning för genomfartstrafik. Behåll fördelningen utav trafik emellan
Nya Hagavägen och Allmänna vägen med
befintliga farthinder. En ny bredare Hagavägen
skulle innebära en fartökning. Dessutom finns
inte plats för en utbredning i höjd med Hagavägen 8. Nya Hagavägen bör förses med
farthinder och gamla Hagavägen bör finnas
kvar för fotgängare och cyklister för att nå
busshållplatser. En ny gång- och cykelbana
längs Nya Hagavägen anses inte motiverat för
en vanlig lokalgata.

Kommentar
Undersökningar har tidigare utförts på delar av
Räveskalla 1:25. Vem som ansvarar för
kompletterande undersökningar och iordningställande av tomten avgörs under detaljplaneringen.
Centrum användningsändamål betyder all
sådan verksamhet som bör ligga centralt eller
på annat sätt vara lätt att nå för många
människor. I ändamålet ingår butiker, service,
kontor, föreningslokaler m fl.

Påpekar möjligheten att dra infarten till
idrottsgården via Norra Gränsvägen.

En extra villatomt inritas på Allmänna vägen.
Det påpekas att grönt stråk ska finnas kvar
som spridningskorridor för djurarter från
Räveskalla berget ner till Sjömarksbadet.

Bedömer att värdet på deras fastigheter
kommer att försämras och fråga vem ansvarar
för detta?

Under vissa förutsättningar kan Kommunen
vara skyldig att utge ersättning för fastighetsägare och att lösa mark. Principerna beskrivs
huvudsakligen i Plan- och Bygglagen.
Ersättningsfrågor klargöras under detaljplanering.

Kommentar
Miljöskyddskontoret har inte kunna bevisa att
verksamheten stör sin omgivning i det grad att
föreläggande krävs. Utökning av verksamheten
tillåts i det mån att det inte bedöms vara
störande för sin omgivning. Tillfälligt bygglov
har getts för industrianvändning av marken vid
pumpstationen. Bygglovet bedöms inte strida

P35 Räveskalla 1:312, Hagavägen 6/ Räveskalla 1:313, Hagavägen 8/ Räveskalla
1:486, Hagavägen 15
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tillgodoses av andra närliggande område.
Område 2 bedöms vara viktigare som
bostadsnära grönområde där nära alternativ
saknas.

mot intentioner i planprogrammet och inte
försvårar den framtida planeringen.
Räveskalla 1:62 indelas så att norra delen får
användningsbestämmelse B - bostäder.
Vändzonen flyttas till södra sidan av Nya
Hagavägen och kompletteras med skyddsplantering. Tillfälliga parkeringsplatser utgår.
Södra delen av tomten kvarstår som J industrianvändning men kompletteras med C
– Centrumanvändning.

P37 Räveskalla 1:39, Räveskalla berget

Fastighetsägare är negativ till att ett antal
tomter enligt gällande detaljplanen tas bort.
Område 8 kan bebyggas med en blandning av
villor och hyresrätter, en förskola med idrottsplats och elljusspår med kringliggande natur.
Hyresrätter är nästan obefintliga i Sjömarken
idag. Tidigare har det inte funnits en marknad
för nybyggnation vilket har vänt på senare
åren. I samband med förbättring av Hagavägen och Idrottsplatsen kan området bli en
mycket trivsam del av Sjömarken. Byggnation
kan bidra att finansiera Nya Hagavägen.

Vid genomförande av Hagavägen ska avstängning av Allmänna vägen för genomfartstrafik
studeras. Hagavägens utformning ska uppmuntra till låg hastighet. Stängning av den
gamla Hagavägen i höjd med Industrisvets
fastighet innebär att fotgängare får använda
sig av Nya Hagavägen för att ta sig ut på
Göteborgsvägen. Med tanke på busshållplatsernas placering på Göteborgsvägen vid
den gamla stationen och nära Dunderbergsgatan anses inte detta vara någon större
skillnad. Separat gång- och cykelbana motiveras med det stundvis höga antal barn och
bilister som besöker idrottsgården. Infarten till
Idrottsgården via Norra Gränsvägen bedöms
ett vara ett längre tillfartsalternativ och dyrare.

Anser inte att område 8 nyttjas av allmänheten i så stor utsträckning att det uppväger de
förluster som både ägarna och kommunen
skulle göra på en planändring. Andra grönområde som föreslås bebyggas nyttjas i större
utsträckning än kullen inom område 8. Oskälig
att endast de får står tillbaka vid nyexploatering.
Den föreslagna parkering vid idrottsgården bör
istället användas som attraktiv tomtmark.

Under vissa förutsättningar kan Kommunen
vara skyldig att utge ersättning för fastighetsägare och att lösa mark. Principerna beskrivs
huvudsakligen i Plan- och Bygglagen.
Ersättningsfrågor klargöras under detaljplanering.

Kommentar
Typografin är krävande och en tillfredsställande angöring har uteblivit. Området är en
viktig spridningskorridor för djurarter mot
Sjömarkenbadet. Området bedöms mer
lämpat som naturområde. Begränsad nyexploatering av bostäder föreslås i området
nordväst om idrottsgården i förlängningen av
Hagavägen.

P36 Räveskalla 1:363, Norra Gränsvägen 13/
Räveskalla 1:362, Norra Gränsvägen 11/
Viared 7:71, Norra Gränsvägen 6/ Räveskalla 1:327, Göteborgsvägen 2/ Viared 7:64,
Dunderbergsvägen 3/ Viared 7:58, Dunderbergsvägen 4/ Viared 7:70, Dunderbergsvägen 7

Behovet av parkeringsytor vid idrottsgården
prioriteras före bostäder.

Område 6 norra om Göteborgsvägen används
i stor omfattning som grön- och rekreationsområde. Föreslagna bostäder medför kraftigt
ökad trafik på Norra Gränsvägen och risk för
de som utnyttjar motionsspåret. Område 2
används i mycket begränsat omfattning och
därför bättre lämpat för byggnation.

P38 Sjömarkens IF, Viared 1:421

Idrottsförening har 900 medlemmar och är
positiv till förslag 1 till 6 samt 8.
Föreningen vill få tillgång till naturområdet för
att där kunna anlägga en grusplan i fullstorlek
samt få möjligheten att ersätta den nuvarande
övre gräsplan med två fullstora gräsplaner.
Föreningen vill få tillgång till bättre parkeringsmöjligheter. Markeringen för parkering/vändzon
är ett bra förslag.

Kommentar
Ändring av trafiksituationen på Norra Gränsvägen bedöms inte medför större risk för
motionärer. Grön- och rekreationsbehov kan

12

Godkännande

P41 Stadsporten i Borås AB, Räveskalla
1:499, Moränvägen 9

Fotbollsplanen vid Sjömarkenbadet behöver
upprustas så att det innehålla två fullstora
grusplaner. Dessa kan användas av badgäster
på sommaren och Sjömarkens IF med sin
stora ungdomsverksamhet under vår och höst.

Fastighetsägare är positiv till ny anslutning
mellan Moränvägen och Göteborgsvägen.
Gång- och cykelvägen får inte minska
tillgängligheten till fastigheten. Kyrkans
synpunkter om tung trafik nära sin byggnad
bör höras.

Kommentar
Plats finns för att ersätta den nuvarande övre
gräsplan med två fullstora planer. Plats finns
inte för att anlägga en plan i fullstorlek där
grusplanen ligger idag. Utifrån hänsyn till
gränsande bostäder föreslås inte att grusplanen får förlängas mot Norra Gränsvägen.

Fastighetsägare är negativ till begränsning av
fastighetens utnyttjande med J-bestämmelse
med motivering att bostäderna har ökat i antal
sedan lokalerna byggdes. Fastighetsägare tar
ställning till kostnader för ändringar när de
redovisas.

Grusplanen vid Sjömarkenbadet har för dålig
geoteknisk förutsättning för att skapa en bra
underlag. Ang Sjömarksbadet, se kommentar
P01.

Kommentar
Tillgänglighet till fastigheten bedöms inte
påverkas nämnvärt av gång- och cykelvägen.
Begränsning av fastighetens användning med
J0-bestämmelse motiveras pga närheten till
bostäder.

P39 Räveskalla 1:111, Göteborgsvägen 23

Fastighetsägare övervägar att på sikt flytta sin
verksamhet och vill att fastigheten ska få ny
användning.

P42 Viared 1:141, Lyckebovägen 6/ Viared
8:140, Lyckebovägen 4/ Viared 8:135,
Lyckebovägen 5/ Viared 1:130; Maskrosvägen 1/ Parasollen 1, Lyckebovägen 9

Kommentar
Fastigheten får bestämmelse Q - Användning
anpassad till bebyggelsens kulturvärden.
Användning är fri så länge den inte inkräktar
på själva bevarandet eller stör omgivningen.
Det som ska bevaras bedöms består huvudsakligen av husets exteriör och fastställs i
samband med detaljplaneringen.

Fastighetsägare är emot planering av hyreshus med 20 lägenheter vid Lyckebovägen
inom område 6. Korsningen Maskrosvägen/
Lyckebovägen har dålig trafiksäkerhet och det
inträffar årligen incidenter mellan bilister och
barn. Ytterligare bostäder medför ökad trafik
och större risk för olyckor.

P40 Räveskalla 1:359, Göteborgsvägen 4

Området anses redan vara trångbott och med
20 lägenheter till slutar området vara ett
förhållandevis lugnt villaområde.

Gränsvägen bör hete Södra Gränsvägen.
Fastigheten används som industrifastighet på
första planet och bostad på andra planet.
Fastigheten bör få beteckningen J, industri
som kan samlokaliseras med bostäder.

Kommentar
Se kommentar till P04.

Kommentar
Enligt gällande plan får fastigheten användas
för huvudsakligen bostadsändamål. Viss form
av verksamhet får förekomma. Fastigheten
bedöms vara olämplig för industriverksamhet
med hänsyn till gränsande bostadstomter.
Gällande bostadsändamål får inte tillämpas
retroaktivt på det pågående industrianvändning.
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Området behandlades i en separat
planprocess, Detaljpplan för del av
Sjömarken, Räveskalla 1:76 m.fl.
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