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Planprogram för del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo m.fl. 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2005, nr 26, sid B 145) 
 
Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till planprogram för del av Sparsör, 
delar av Slättäng och Sölebo m. fl. 
 
Programförslagets syfte är att studera lämpligheten av förtätning av bebyggelsen 
i Sparsör med hänsynstagande till skyddsavstånd till järnvägen och exploa-
teringsgrad. 
 
För området gäller översiktsplanen från 1991 (ÖP90). Enligt denna skall 
bostadsutbudet varieras inom samtliga tätorter vad gäller hustyper, upplåtelse-
former och storlekar. 
 
Programidéerna från översiktsplanen har använts i planprogrammet, som främjar 
en större variation av husstorlekar och upplåtelseformer inom planområdet än 
den som finns idag. Planprogrammet har delats upp i 10 områden där 6 områden 
föreslås till bostadsförtätning, ett område föreslås bevaras som obebyggt grön-
område och ett område föreslås avsättas för framtida pendelstation. För ny be-
byggelse föreslås att det skall vara fristående villor eller grupphus (d.v.s. parhus, 
radhus eller tvåplans flerfamiljshus). Husen får vara högst två våningar med in-
redningsbara vindar. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram. Planprogrammet kan med fördel delas 
upp i tre naturliga delar, där norra delen som omfattar områdena 1 och 8 består 
av många markägare som kan stycka av sina fastigheter men där intresset av 
exploatering är varierat. Mittendelen som omfattar av områdena 2, 3 och 4 
består av större och färre fastighetsägare där huvudproduktionen är grupphus. 
Den södra delen omfattar områdena 5, 6 och 7 och liknar den norra delen med 
avseende på splittrad ägobild och med huvudsaklig villaproduktion. Mittendelen 
är den del som ger största bidraget till en varierad bebyggelse i Sparsör och bör 
därför prioriteras. Det är också nödvändigt att se dessa områden sammanhållet 
för att finansiera Vallavägens breddning. Kommunstyrelsen föreslår därför 
fullmäktige att uppdra åt Byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för 
områdena 2, 3 och 4.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2005-02-21, § 117 
Kommunstyrelsen tillstyrker och  beslutar på förslag av kommunalrådet Björn 
Wahllöf (väg) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Planprogrammet för del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo m. fl. 
godkännes. 
 
Byggnadsnämnden uppdras påbörja detaljplanearbetet för områdena 2, 3 och 4. 
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Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har inlett en
planeringsprocess i västra Sparsör för områdets
framtida utveckling. Planområdet bedöms vara
lämpligt för ny bostadsbebyggelse med god
tillgång till kollektivtrafik och kommunal service.
Detta planprogram klargör utgångspunkter och
föreslår mål för den fortsätta planeringen.

Programmet föreslår ett 60-tal nya bostäder i
en blandning av fristående villor och småhus
(exempelvis parhus, tvåplans flerfamiljshus m.fl.)
Nya bostäder byggs dels genom förtätning inom
befintliga bostadsområden och dels genom
exploatering av rivningstomter och
grönområden. Övriga naturområden skyddas
från exploatering. Byggandet anses ske
etappvis fr.o.m. 2006 över en 10 till 20
årsperiod. Inledningsvis prioriteras grupphus
före villor.

För att bygga nya hus behöver vägstandarden
höjas på Vallavägen och eventuellt delar av
Annerovägen, Utvägen och Villavägen. En ny
gång- och cykelbana på Sparsörsvägen
föreslås. Ändring av ett antal kulturhistoriskt
värdefulla byggnader regleras.

Nya hus ska hålla ett minimum avstånd av 30m
från järnvägen pga buller. Bullerskyddsåtgärder
tillämpas för hus placerade närmare än 60 m
från järnvägen

Befintliga hus regleras genom begränsning av
den tomtyta som får bebyggas, till max 25%
och införande av restriktioner vad gäller
utförande och placering av till- och
ombyggnader pga järnvägen.

Dagvatten får inte ledas ut i Öresjö obehandlat.

Ändringar
Efter samrådet har programmet ändrats.
Ändringar är redovisade i Samrådsredogörelsen

Beslut Instans/datum

Samråd BN 2004-10-07

Ändring       2005-01-17

Tillstyrkan BN  2005-01-27

Godkännande KF

Orienteringskarta
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Beskrivning
Planprogram för del av Sparsör,
DELAR AV SLÄTTÄNG OCH
SÖLEBO M.FL., Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad
den 27 september 2004 och
ändrad 17 januari 2005.

1. Inledning

1.1 Planprogrammets syfte
I planprogrammet övervägs de principiella
frågorna om lämplighet för förtätning, exploat-
eringsgrad och skyddsavstånd mot järnvägen.
Syftet med planprogrammet är att kom-
munens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska
breddas med de berördas erfarenheter och
synpunkter innan detaljplanering inleds.

1.2 Handlingar
Planprogrammet består av denna beskrivning,
samrådsredogörelse över inkomna synpunkter,
bilaga 1: karta över befintligt utseende, bilaga
2: programförslagskarta, bilaga 3: riskanalys
över farligt gods i Sparsör.

1.3 Plandata

1.3.1 Läge och areal
Sparsör hade 1265 invånare, år 2003 och är
beläget 9 km norr om Borås centrum. Plan-
området ligger i den västra delen av Sparsör.
Områdets areal uppgår till cirka 28 hektar.

1.3.2 Markägare
Borås Stad äger fastigheterna Sölebo 1:13
och 1:70 samt Paradis 1:9. Vägverket är
ansvarig (sk huvudman) för Sparsörsvägen
och delar av Mellanvägen. Sparsörs nya
vägförening ansvarar för Vallavägen, delar av
Annerovägen och delar av Mellanvägen.

2. Tidigare ställningstaganden

2.1 Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade den 29 januari
1985 att innan arbetet med detaljplaner för
området påbörjas behöver principiella frågor

avseende skyddsavstånd mot järnvägen,
exploateringsgrad med mera övervägas i ett
planprogram.

2.2 Översiktliga planer (1990)
Enligt kommundelsplanen (1976) är större
delen av planområdet redovisat som befintlig
bostadsbebyggelse med ett område för
allmänna ändamål (t ex skola) och ett mindre
område för handel. Parkområde redovisas i
söder och i närheten av den f.d. järnvägs-
stationsbyggnaden.

Enligt översiktsplanen kommer inte den
framtida utbyggnaden av Sparsörs tätort att
behandlas i fördjupad översiktsplan och ny
bebyggelse bör inte tillåtas utan anslutning till
kommunalt vatten- och avloppsnät. Vad gäller
boende gäller det generella målet inom hela
kommunen att bostadsutbudet ska varieras
inom samtliga tätorter vad gäller hustyper,
upplåtelseformer och storlekar.

2.3 Gällande detaljplaner
Större delen av planområdet är betecknat för
bostäder - stadsplan från 1942 (P499).
Stadsplanen är upphävd i vissa delar av
planområdet (P1002 och P911).

2.4 Gång- och cykelvägar i Borås yttre
kommundelar (1997)
Utmed Sparsörsvägen föreslås en gång- och
cykelväg mellan Rv 42 och Skolstigen.
Utanför planområdet finns förslag på en
komplettering av GC-nätet utmed Rv42
mellan Tunstigen och Skolstigen mot Fristad.

2.5 Kulturmiljöprogram för Borås (2000)
Följande byggnader är utpekade som kultur-
historiskt värdefull bebyggelse: fastigheterna
Längjum 3:13, Längjum 3:28, Lundagården
2:3 och Slättäng 1:29. I  den kulturhistoriska
byggnadsinventering i samband med kom-
munal energiplanering, (Riksantikvarieämbetet
och Statens historiska museer 1980), är
fastigheten Längjum 3:40 utpekad. Se karta
2.
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2.6 Strategisk plan för Borås Stad
(2002)
Boende mål: Borås Stad ska utveckla
attraktiva områden med bostäder i olika
storlek och upplåtelseformer.

3. Planeringsförutsättningar och
förändringar

3.1 Natur

3.1.1 Mark och vegetation
Planområdet är småkuperat och ligger i en
delvis brant västsluttning. På vissa platser går
berget i dagen. Utför sluttningen rinner några
bäckar. Markanvändningen består huvud-
sakligen av trädgårdstomter med inslag av
skogs- och ängsmark. Ängen inom område 7
omfattas av strandskydd vilket innebär förbud
mot nybyggnation (Länsstyrelsen i Älvsborgs
Läns beslut 1996-05-22).

Förändringar:
Planförslaget innebär att ett antal grön-
områden exploateras med ny bebyggelse och
de kvarstående grönområden skyddas från
exploatering. Områden illustreras på karta 2.

Skogen utmed järnvägen inom område 2
bevaras som natur. Bevarande av befintliga
träd eftersträvas inom hela område 2. En
gångstig mellan Vallavägen och Annerovägen
ska finnas.

Ängs- och skogsmark inom område 3 används
till nya bostäder. Bevarande av befintliga träd
eftersträvas.

Skogen och ängen på sjösidan av Annero-
vägen inom område 7 bevaras som natur.
Skogen utmed Villavägen inom område 6
används till nya bostäder.

Skogen längst den sydligaste gränsen av
planområdet bevaras som natur. I övrigt
beaktas befintliga naturelement i möjligaste
mån inom förtätningsområdena. Dagvatten-
hantering kan medföra att dammar kan
behöva anläggas inom naturområden.

3.1.2 Geoteknik
Ur K-Konsults geotekniska bedömningar
1982, 1983, 1985 och 1986:

I mittdelen och södra delen av planområdet är
förekommande jordar fasta och inte skred-

benägna. För normal bostadsbebyggelse är
jordar inte heller sättningsbenägen.

I norra delen av planområdet är
sedimentmarken stabil. Moränmarken är
genomgående stabil och inte skredbenägen.
Grunden är ringa sättningsbenägen och
bedöms inte ge upphov till några nämnvärda
sättningar för eventuella tillkommande
byggnader, fyllningar och vägbankar.

3.1.3 Yt-,  grund- och dagvatten
I geotekniska bedömningarna framgår det att
södra delen av planområdet ligger grund-
vatten 0,5m under markytan. I mittdelen av
planområdet ligger grundvattennivån mellan
0,5 till 1,5 m under markytan. I norra delen av
planområdet förekommer ytligt grundvatten i
riklig mängd.

Öresjö är vattentäkt för bland annat Borås
Centralort. Det högsta vattenståndet i modern
tid i Öresjö uppmättes 1951 till 134,15 m.
Lägsta marknivån inom ett område för
bebyggelse är 138,00 m. Risk för över-
svämning bedöms inte föreligga. Kommunen
har en åtgärdsplan för olyckor som förorenar
Öresjö, t ex farligt gods olycka på järnvägen.
Detta innebär att dricksvatten kan kopplas om
från Öresjö till sjön Ärtingen.

Dagvatten omhändertas idag dels lokalt och
dels via ledningar som utmynnar i Öresjö.

Förändringar:
Byggnader ska uppföras källarlösa. Hus bör
ligga något högre än nuvarande markyta och
marken bör avdräneras

Vy över område 2 och 3 från järnvägen
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Dagvatten bör omhändertas lokalt för att
undvika att förorenat dagvatten leds ut i
Öresjö obehandlat. Åtgärder vara tekniskt
möjliga och ekonomiskt rimliga med hänsyn
till de krävande yt- och grundvatten-
förhållandena. Fördröjningsmetoder t ex
svackdiken utmed vägar, dammar och
infiltrationszoner rekommenderas. Detta gäller
för både ny och befintlig bebyggelse.

3.1.4 Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.

3.2 Bebyggelseområden

3.2.1 Fornlämningar
I den nordligaste delen av planområdet ligger
en fornlämning, RAÄ nr 50, bestående av en
rest sten samt fyndplats för flinta. Se karta 1.

3.2.2 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Samtliga hus utpekade under 2.5 Kultur-
miljöprogram för Borås, kan ur plansynpunkt
bevaras. Se karta 1. Införande av eventuella
varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser
övervägs under detaljplaneringen.

3.2.3 Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består
huvudsakligen av villor i en till två våningar
med både äldre och nya hus i en variation av
utformningar. Ett fåtal verksamheter inryms i
bostadshusen.

Förändringar:
Max 25% av marken inom befintliga bostads-
tomter får bebyggas. Detta möjliggör att de
flesta fastigheter kan byggas ut.

Om- och tillbyggnad av befintliga hus får inte
förekomma inom 30m från spårmitt pga
järnvägsbuller. Bullerdämpande åtgärder
tillämpas vid om- och tillbyggnad. Se 3.3.3
järnvägsbuller.

Bestämmelser om utformning, placering och
utförande av hus inom befintliga bostads-
områden övervägs under detaljplanering.

Flera stora hustomter bedöms vara möjliga att
styckas av för att bygga nya hus. Se 3.2.4 Ny
bebyggelse.

3.2.4 Ny bebyggelse
Möjligheten finns att bygga sammanlagt ett
60-tal nya bostäder. Förslaget har delats upp
i 8 områden som illustreras på karta 2 på
baksidan av omslaget.

Exploatering bör genomföras i utbyggnads-
etapper med hänsyn till bl a kapaciteten inom
den kommunala servicen. Se 3.5.1 Offentlig
Service. En utbyggnadstakt inledningsvis på i
genomsnitt 10 hus/år föreslås.

Planprogrammet främjar en större variation av
husstorlekar och upplåtelseformer inom
planområdet än den som finns idag. Variation
är en förutsättning för en ”boendekarriär”
inom orten och för planering av den kom-
munala servicen. Därför prioriteras område 2
med grupphus.

Område 1:  Består av 3 obebyggda tomter
och några stora tomter som kan avstyckas.
Området kan förtätas med uppemot 12 nya
villor. Som alternativ kan fastigheterna
Längjum 3:37 och 3:39 och Slättäng 1:1
bebyggas med grupphus.

Område 2: Består av två rivningstomter som
kan bebyggas med uppemot 26 grupphus
eller 10 villor. Nyexploateringen kräver höjning
av vägstandarden på Vallavägen. På sjösidan
av tomten bevaras skogen som naturmark.

Område 3:  Består av en rivningstomt som
kan bebyggas med uppemot 6 villor.
Exploatering kräver höjning av vägstandarden
på Vallavägen och delar av Annerovägen.

Område 4:  Består av två obebyggda tomter
och några stora tomter som kan avstyckas.
Området kan förtätas med uppemot 10 villor
eller 20 grupphus. Exploateringen kräver
höjning av vägstandarden på Vallavägen.

Område 5:  Består av flera stora tomter som
kan förtätas med 6 nya villor. Exploateringen
kan kräva förbättringar av Utvägen

Område 6:  Består av natur- och tomtmark
som kan bebyggas med 10 villor.
Exploateringen kan kräva höjning av väg-
standarden på Villavägen.

Område 7:  Består av skogs-, ängs- och
tomtmark med ett bostadshus och en
komplementbyggnad. Området bevaras som
ett obebyggt grönområde från Rv 42 fram till
järnvägen. Exploateringen begränsas inom
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befintlig tomtmark och nya villatomter får inte
skapas.

Område 8:  Området utpekas som läge för en
framtida pendelstation med begränsad bil-
och cykelparkering.

Följande bestämmelser bör gälla ny
bebyggelse:

Ny bebyggelse ska vara fristående villor eller
grupphus (d.v.s. parhus, radhus eller tvåplans
flerfamiljshus m.fl.). Husen får vara högst två
våningar med inredningsbara vindar.

Hus får inte placeras närmare än 30 m från
spårmitt pga järnvägsbuller. Bullerdämpande
åtgärder tillämpas. Se 3.3.3 Järnvägsbuller.

Hus ska anpassas efter de naturliga förut-
sättningar som finns i områdena.

Placering, utseende och utformning av hus
ska regleras i detaljplanen.

3.3 Trafik

3.3.1 Järnvägstrafik
Den enkelspåriga järnvägen som ligger i den
västra gränsen av planområdet är en del av
Älvsborgsbanan mellan Borås och Herrljunga.
Enligt SJ i Borås är dygnstrafiken 17 person-
tåg och 2 godståg måndag till fredag.
Godstrafiken består endast av timmer-
transporter.

Vid ett eventuellt genomförande av
Götalandsbanan kan godstrafiken på Kust till
Kustbanan mellan Göteborg och Borås
hänvisas över Borås-Herrljunga-Göteborg
enligt Banverket. Godstrafik genom Sparsör
kan då öka till cirka 8 godståg per dygn.
Enligt Banverket transporteras förhållandevis
lite farligt gods på Kust till Kustbanan mellan
Göteborg och Borås idag.

Länsstyrelsen rekommenderar att skydds-
avstånd tillämpas längs järnvägar där det
transporteras farligt gods. På ömse sidor
upprätthålls ett bebyggelsefritt område på
30m. Närmaste sammanhållen bostads-
bebyggelse bör ligga på 80m. Avsteg ska
prövas i en särskild riskanalys som visar att
det är säkerhetsmässigt tillfredsställande.

3.3.2 Riskanalys farligt gods
En riskbedömning för transporter av farligt
gods på Älvsborgsbanan inom planområdet
har utförts (se bilaga 3 FB Engineering AB
2005). Förutsättningar för riskbedömningen
var bostadsförtätningen enligt plan-
programmet och att farligt gods som idag
transporteras på Kust till Kust banan förbi
Borås leds om via Älvsborgsbanan. I analy-
sens slutsats konstateras det att både individ-
risk och samhällsrisk hamnar under dessa
förutsättningar på en risknivå som anses låg
enligt Räddningsverkets förslag till gränser för
individrisk och samhällsrisk. På denna nivå
anses inga skyddsåtgärder vara nödvändiga.

3.3.3 Järnvägsbuller
Riktvärdet för maximalt spårburet trafikbuller
får normalt inte överskrida 70 dB(A) utomhus
respektive 45dB(A) inomhus. Motsvarande
riktlinjer för ekvivalent ljudnivå för vardags-
medeldygn (medelljudnivå under ett dygn) är
utomhus 60 dB(A) och inomhus 30 dB(A).
Det går ingen tågtrafik nattetid idag men
utrymme finns i tidtabellen att trafikera
nattetid, både vad gäller person- och godståg.

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från
tågtrafik inom planområdet har beräknats
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,
2004). Godstågen blir den dimensionerade
bullerkällan. Beräkning visade att den max-
imala bullernivån ligger på 85 dB(A) respek-
tive 80 dB(A) vid 30m respektive 60m

Vallavägen
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avstånd från spårmitt. Den ekvivalenta buller-
nivån ligger på max 60 dB(A) 15m från
spårmitt.

En normal fasadisolering kan åstadkomma en
30dB(A) bullersänkning för inomhusmiljön.
Riktvärdena för högsta bullernivåer inomhus
kan, vid nybyggnad eller ombyggnad klaras
med rimliga bullerdämpande åtgärder på
byggnaden, vid utomhusnivåer upp mot
70dB(A) ekvivalentnivå och 85dB(A) max-
imalnivå (Källa: Skönheten och oljudet,
Svenska Kommunförbundet).

Banverkets planerade byte av järnvägsspåren
till helsvetsad räls beräknas resultera i att
bullernivån sänks. Dessutom kommer större
krav att ställas på Banverket och tåg-
leverantörer med målet att bullernivåerna ska
sänkas så mycket som möjligt. Totalt sett kan
det innebära en framtida sänkning av buller-
nivån med 5 dB(A).

Bullerdämpande åtgärder
Följande rekommenderas för nybyggnation
som skyddsåtgärder för att uppfylla krav på
maximal bullernivå inomhus. Hus placerade
mer än 60m från spårmitt ska erhålla minst
30dB(A) fasadisolering. Hus placerade mellan
30m till 60m från spårmitt ska erhålla minst
40dB(A) fasadisolering. I samtliga hus
placerade närmare än 60m från järnvägen
bör sovrummen placeras mot tysta sidan för
att förbättra möjligheten att sova med öppna
fönster. Se illustrationen

Följande rekommenderas för nybyggnation
som skyddsåtgärd mot maximal bullernivå
utomhus. Möjlighet till en skyddad uteplats
på bostadens tysta sida ska finnas.

Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplatser
beskrivs i ”Buller och Vibrationer från spår-
buren linjetrafik" (Dnr S02-4235/SA60). Där

framgår det att ”utgångspunkten är att vidta
de skyddsåtgärder mot buller och vibrationer
som är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga
och miljömässigt motiverade.”

Stadsbyggnadskontoret bedömer att särskilda
skäl föreligger för att göra avsteg från rikt-
värdet för maximal ljudnivå utomhus, nämligen
att störningen är ringa i förekomst. Kommunen
bedömer att ytterligare skyddsåtgärder är inte
miljömässigt motiverade eller ekonomiskt
rimliga.

3.3.4 Pendelstation
Idag saknas hållplats i Sparsör. En pendel-
station kräver är ett befolkningsunderlag på
3000-4000 invånare enligt Västtrafik.
Utvecklingen inom järnvägstrafik är mot
”matar-trafik” till ändpunkterna enligt Ban-
verket. Under dessa förutsättningar bedöms
inte en pendelstation aktualiseras inom den
närmaste framtiden. På längre sikt kan
förutsättningarna komma att ändras. Till dess
får marken utnyttjas till annat ändamål men
inte till permanent byggelse och liknande
åtgärder som avsevärt kan försvåra genom-
förande av en pendelstation i framtiden.

Läget för pendelstationen, område 8, illust-
reras på karta 2

3.3.5 Vibrationer
Geotekniska undersökningar visar att mark-
förhållandena inom planområdet inte är
känsliga för vibrationer (K-Konsult 1982,
1985). I en utredning om järnvägstrafikens
påverkan på byggnader i Sparsör drogs
slutsatsen att järnvägen inte orsakade några
byggnadsskador på befintliga eller blivande
hus (K-Konsult 1989). Trafikmängden har
förändrats marginellt sedan 1989 och ut-
redningen anses fortfarande vara aktuell.

Illustration över krav på fasadisolering utifrån beräknat tågbuller.

6 0 m

90-85 dB(A) 85-80dB(A) 80-75dB(A)

45dB(A) 40dB(A) 35dB(A)

maximal  l judnivå 
inomhus 45dB(A)

3 0 mAvstånd från
Spårmitten

Bul lerberäkning

Minimum
l judisoler ing

O m
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Utredningen rekommenderade i förebyggande
syfte att ersättningsbyggnader nära järnvägen
bör uppföras i ett plan. För att minska de
kännbara vibrationerna till ett minimum vore
det en fördel om nya byggnader uppföres
med betongstomme och tegelfasad.
Avståndet mellan nya byggnader och järnväg,
räknat mellan fasad och närmaste räls, bör
inte understiga 15m.

Vid nybyggnad får vibrationsnivån inomhus ur
komfortsynpunkt inte överstiga 0,4 mm/s vägd
RMS (se Buller och Vibrationer från spår-
buren linjetrafik, Riktlinjer och tillämpning  dnr
S02-4235/SA60).

3.3.6 Gator och trafik
Planområdet trafikmatas från Rv 42 huvud-
sakligen via Sparsörsvägen och från Lunda-
vägen. Vägnätet inom planområdet är till stor
del av god standard med undantag av Valla-
vägen och Annerovägen som är under-
dimensionerad för mötande trafik.

Rv 42 utgör en primär transportled för farligt
gods. Ingen ny bebyggelse föreslås inom
100m avstånd. Befintliga bostäder ligger som
närmast 25m från Rv 42.

Förändringar:
Vallavägen breddas för att få en godkänd
vägstandard i samband med exploatering av
nya bostadsområden. För att kunna bredda
vägen krävs markintrång på fastigheterna som
ligger längs Vallavägen. Korsningen mellan
Sparsörsvägen och Vallavägen görs
trafiksäkrare. Utformning av Vallavägen får
inte främja för hög hastighet med hänsyn till
intill liggande bostadsområden.

Annerovägen stängs antingen av för genom-
fartstrafik utmed järnvägen eller får vägen en
godkänd vägstandard i samband med exploat-
ering av de nya bostadsområdena.
Stickvägen och Villavägen bör också får en
godkänd standard i samband med exploat-
ering.

3.3.7 Gång- och cykeltrafik
Huvuddelen av gång- och cykeltrafiken går på
det lokala vägnätet. Separata gång- och
cykelbanor utmed vägbanor saknas. Utanför
planområdet finns ett utbyggt gång- och
cykelnät mellan Fristad och Sparsör och

vidare till Frufällan. Nätet ligger huvud-
sakligen utmed Rv 42 utan delen mellan
Skolstigen och Tunstigen  nordost om plan-
området där GC-nätet ligger på det befintliga
lokalgatunätet.

Förändringar:
En gång- och cykelbana anläggs längs
Sparsörsvägen från Rv . 42 till Rosenstigen
för att förbättra trafiksäkerheten, speciellt för
skolbarn. Genom utbyggnad av gångbanan
nås skolorna på ömse sidor om Rv 42 på ett
trafiksäkert sätt.

I samband med breddning av Vallavägen
anläggs en trottoar från de nya bostads-
områden fram till Sparsörsvägen. Gång- och
cykelbanan medför markintrång på fastig-
heterna på Vallavägen.

Behov för ytterligare gång- och eller cykel-
banor bör studeras under detaljplaneringen.

3.3.8 Kollektivtrafik
Busslinjer trafikerar mellan Sparsör, Borås
centrum, Fristad,  Herrljunga och Borgstena
med täta avgångar.  Bushållplatser finns på
Rv 42. Se 3.3.4 om eventuell pendelstation.

3.4 Teknisk försörjning
Samtliga befintliga bostäder i planområdet är
anslutna till kommunens VA-nät. Vattenfall
Västnät AB är eldistributör i Sparsör. För
tillkommande bebyggelse krävs en mindre
utbyggnad av såväl VA- som elledningsnätet.

3.5 Service

3.5.1 Offentlig service
Slättängsskolan (år F–3 samt fritids) ligger
precis nordost om planområdet. Öster om
Riksväg 42, cirka 400m från planområdets
norra del, ligger Kilskolan (år 4–6). Skolorna
har totalt cirka 270 elever. Förskola Smör-
bollen finns vid Kilskolan med cirka 35 barn i
två grupper.

Prognoser för Sparsörs folkmängd utan de
föreslagna nyexploateringar uppskattas till en
ökning på i genomsnitt 5 personer/år fram till
2008. Trotts ökningen visar prognosen en
minskning av antalet personer i åldern 0-14
med i genomsnitt 5 personer/år. (Källa:
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Kommunledningskansliet, Miljö och
Planering).

En utbyggnadstakt på 10 hus/år beräknas ge
en ökning utöver prognosen av 22 personer/
år och av dessa är 5 personer i åldern 0-19.

3.5.2 Kommersiell service
Närmaste kommersiella service finns i Fristad
och i Borås.

4. Konsekvenser

4.1 Behov av MKB enligt Plan- och
bygglagen
En separat MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
kommer inte att upprättas eftersom planen
inte innebär någon betydande påverkan av
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten
och andra naturresurser som avses i PBL
5:18. Att ingen betydande påverkan
förorsakas redovisas nedan.

Förslaget innebär en förtätning av en befintlig
bostadsort där befintlig infrastruktur tas
tillvara. Området är välintegrerat i trafiknätet
för bil-, gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Naturvärden inom planområdet minskas som
en konsekvens av förtätning. Kvarvarande
naturmiljöer ska skyddas och nyexploateringar
ska utnyttja befintliga naturelement.

Planförslaget bedöms följa de nationella
miljökvalitetsmålen och Borås Stads Miljömål
gällande god bebyggd miljö.

5. Ekonomisk kostnadsberäkning
Breddning av Vallavägen och trottoar
beräknas kosta 700 tkr. Kostnader fördelas
bland de fastigheter på Vallavägen som får
nya byggrätter.

Breddning av Sparsörsvägen och gång- och
cykelbana beräknas kosta1500 tkr. Vägverket
är huvudman.

Omkörningsfickor på Annerovägen beräknas
kosta 100 tkr. Kostnader fördelas bland de
fastigheter på Annerovägen som får nya
byggrätter.

Kostnader för iordningställande av Utvägen
och Villavägen fördelas bland de fastigheter
som får nya byggrätter.

6. Administrativa frågor

6.1 Handläggning
Planprogrammet godkänns av Kommun-
fullmäktige.

6.2 Medverkande tjänstemän/
samverkan
Planprogrammet har utarbetats under med-
verkan av en arbetsgrupp med representanter
från Stadsbyggnadskontoret, Kommun-
ledningskansliet, Fristad kommundelskontor,
Gatukontoret och Miljöskyddskontoret.

Planavdelningen

Tord Lundborg Dominic Wansbury

Planchef Planarkitekt

Bilaga1: Karta 1, Befintligt utseende

Bilaga 2: Karta 2, Programförslag

Bilaga 3: Riskanalys avseende farligt gods,
Sparsör
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Samråds-
redogörelse
Upprättad den 17 januari 2005
avseende av planprogram för del
av Sparsör, DELAR AV SLÄTTÄNG
OCH SÖLEBO M. FL.,  Borås
Stad, Västra Götalands län.

1. Handläggning
Samråd enligt Plan- och Bygglagen (PBL)
5:20, avseende programförslag upprättat den
27 september 2004 har ägt rum under tiden
18 oktober – 15 november 2004 och har
annonserats i Borås Tidning den 17 oktober
2004. Berörda markägare har underättats
med brev till samrådet. Under samrådstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset
och Fristads bibliotek samt på kommunens
webbplats. Ett offentligt samrådsmöte ägde
rum på Slättängsskolan 28 oktober 2004.

2. Sammanfattning
10 remissinstanser och 15 berörda sakägare
har framfört synpunkter vid samrådet.

2.1. Ändringar
Utställningshandlingen innebär följande
ändringar jämfört med samrådshandlingen:

• Läge för Pendelstationen ändras.

• Fornlämning utpekas.

• Dagvatten bör inte ledas ut i Öresjö
obehandlat.

• Möjlighet till en uteplats ska finnas på nya
bostäders tysta sida.

• Om- och tillbyggnad av befintliga bostäder
samt uppförande av nya bostäder får inte
förekomma närmare än 30m från spårmitt.

• Flera nya fastigheter betecknas som
områden för ny bebyggelse vilket tillför 4
nya villatomter.

• Riskbedömning för farligt gods på
Älvsborgsbanan redovisas.

Programbeskrivningen ändras för att spegla
ovanstående ändringar.

Remissvar:
synpunkter

Utan Med
Svar

datum

P1 Kommunstyrelsen X 2004-11-24

P2 Gatunämnden X 2004-11-30

Lokalförsörjningsnämnden X 2004-10-29

P3 Miljöskyddsnämnden X 2004-11-25

Kommundelsnämnden i
Fristad

X 2004-10-29

P4 Kulturnämnden X
2004-11-11
2004-12-03

Utbildningsnämnden X 2004-11-10

Konsumentnämnden --

Lantmäterimyndigheten X 2004-10-20

Borås Energi AB:s Styrelse X 2004-11-10

P5
Borås Energi Nät AB:s
Styrelse

X 2004-10-22

Vattenfall Eldistribution AB X 2004-11-05

P6 TeliaSonera AB X 2004-10-27

P7 Vägverket Region Väst X 2004-10-26

P8 Banverket Västra Regionen X 2004-11-15

Räddningstjänsten X 2004-11-08

Länsordningspolisen
Göteborg

X 2004-11-10

P9
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

X 2004-11-18

P10
Hyresgästföreningen i
Södra Älvsborg

X 2004-11-01

HSO i Borås X 2004-11-15

Västtrafik Sjuhärad AB X 2004-11-15

Posten AB --
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3. Synpunkter
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan:

3.1 Remisspart

P1 Kommunstyrelsen
Planprogrammet är förenlig med miljömålen
och den strategiska planen. Föreslagna
utbyggnadstakten av ca. 10 hus per år kan
vara riktigt med hänsyn till kapaciteten inom
den kommunala servicen. Varierade
byggelseformer är viktig för även ungdomars
och äldres efterfrågan. KS instämmer i den
föreslagna fördelningsprincip för
infrastrukturkostnader. Planarbetet bör inriktas
mot de områden där det finns intresserade
markägare.

Kommentar

Synpunkter beaktas under detaljplaneringen.

P2 Gatunämnden
Den föreslagna utformning av Vallavägen
främjar för hög hastighet och bör omstuderas.
Fler gångbanor bör studeras.

Kommentar

Vallavägen dimensioneras för mötande trafik.
Utformningen studeras under detaljplanering
för att begränsa för hög hastighet. Behov av
ytterligare gångbanor utöver Annerovägen
och Vallavägen studeras under
detaljplanering.

P3 Miljöskyddsnämnden
Planområdet ligger inom skyddsområdet för
Öresjö. Förenat dagvatten från t ex vägar ska
rensas innan det leds ut i Öresjö.

Kommentar

Dagvatten omhändertas idag dels lokalt och
dels via ledningar som leds ut i Öresjö oftast
med fördröjning.

Målet för dagvattenhantering ändras så att
obehandlat vatten inte leds direkt ut i Öresjö.
Hänsyn måste tas till de svåra yt- och
grundvatten förhållanden och vad som är
ekonomiskt och tekniskt möjlig.

P4 Kulturnämnden
Planprogrammet tar hänsyn till områdets
karaktär och till den kulturhistoriska

bebyggelsen som finns i området. Införande
av varsamhets- och skyddsbestämmelser är
nödvändig. Inom planområdet finns en R-
markerad fornlämning som ska finnas med i
planprogrammet och nödvändiga
bestämmelser ska införas.

Kommentar

Planprogrammet kompletteras. Fornlämningen
ligger inom ett område som betecknas som
öppet landskap och får inte bebyggas.
Länsstyrelsen överväger om en särskild
utredning ska utföras.

P5 Borås Energi Nät AB
Optoledningar finns inom planområdet.
Förändring av ledningar förutsätter att
initiativtagaren bekostar åtgärderna.

Kommentar

Ledningar ligger utefter Rv 42 och förväntas
inte påverkas av programförslaget.

P6 TeliaSonera AB
Telia har anläggningar inom området som
försörjer befintliga fastigheter och förutsätter
att hänsyn tas till dessa under detaljplanering.

Kommentar

Synpunkter beaktas under detaljplaneringen

P7 Vägverket
Positiv till att det inte förekommer ny
bebyggelse närmare Rv 42 än 100m pga
farligt gods transporter, luftförereningar och
buller.

Positiv till gång- och cykelvägen på
Sparsörsvägen men påpekar att Vägverket
har för närvarande inga planer på några
åtgärder. VV är villig att diskutera finansiering
med annan aktör.

GC-förbindelser bör anläggas fram till Fristad
där närmaste kommersiella service ligger.

Positiv till att mark avsätts för en
pendeltågsstation.

Kommentar

Genomförande av GC-förbindelsen på
Sparsörsvägen studeras under
detaljplaneringen.
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Det befintliga GC-nätet är idag utbyggd
mellan Fristad och Sparsör och vidare till
Frufällan. Programbeskrivningen förtydligas.

P8 Banverket

Buller
Riktvärden för buller och vibrationer ska
eftersträvas utifrån vad som är tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt motiverat.
Maximal ljudnivå på 70 dB(A) utomhus ska
vara på uteplatser och 45dB(A) avser alla
boningsrum oavsett tid på dygnet. Banverket
anser att avsteg från riktvärdet på maximal
ljudnivå utomhus kan accepteras om särskilda
skäl föreligger.

Banverkets planerade åtgärder på spåren
anses sakna betydelse i planprogrammet.

Bullerberäkningarna har angivits i spannet
85-90dB(A) respektive 80-85dB(A).
Rekommendationen utgår ifrån det lägre
värdet inom respektive spann. Banverket är
tveksamt inför denna tolkning. Om man
istället räknar sämsta fallet så överskrids
bullernivåerna inomhus med 5dB(A).
Illustrationen över krav på fasadisolering bör
tillämpas.

Kravet på tillämpning av riktvärden för
uteplats kan enligt Banverkets mening inte
upphävas. Borås Stad kan dock överväga om
särskilda skäl föreligger så att undantag
accepteras. Banverket föreslår följande
formulering: ” Uteplatser placeras så att
maximal ljudnivå ej överstiger 70 dB(A).
Undantag kan accepteras om särskilda skäl
föreligger”. Banverket rekommenderar
kvarters- och lägenhetsplanering så att
möjligheter ges till att förlägga uteplatser
även på tyst sida.

Kommentar buller

Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus
uppfylls med de föreslagna
fasadisoleringsåtgärder oavsett boningsrum
och tid på dygnet. Programbeskrivningen
omformuleras för att undvika missförståelse.

Framtida åtgärder på järnvägen bedöms
relevant för att ge en nyanserad framtidsbild.
Järnvägsåtgärder krävs inte för att uppfylla
riktvärdet för buller inomhus.

Det enda riktvärde som inte uppfylls är maximal
ljudnivå utomhus vilket överskrids av 2 godståg
per dygn idag. Det kan förekomma ytterligare 6
godståg från Kust till Kust banan i framtiden.
Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplatser
beskrivs i ”Buller och Vibrationer från spårburen
linjetrafik” (dnr S02-4235/SA60). Där står det att
”utgångspunkten är att vidta de skyddsåtgärder
mot buller och vibrationer som är tekniskt möjliga,
ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade.”

Planprogrammet ändras så att möjligheten ska
finnas till en skyddad uteplats på bostadens tysta
sida. Om- och tillbyggnad av befintliga bostäder
samt uppförande av nya bostäder får inte
förekomma närmare än 30m från spårmitt.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att särskilda
skäl föreligger för att göra avsteg från riktvärdet
för maximal ljudnivå utomhus, nämligen att
störningen är ringa i förekomst. Kommunen
bedömer att ytterligare skyddsåtgärder är inte
miljömässigt motiverade eller ekonomiskt rimliga.

Vibrationer
Banverket föredrar följande formulering: ”Vid
nybyggnad får vibrationsnivån inomhus ur
komfortsynpunkt inte överstiga 0,4 mm/s vägd
RMS (se Buller och Vibrationer från spårburen
linjetrafik, Riktlinjer och tillämpning  dnr S02-
4235/SA60.”

Kommentar vibrationer

Programbeskrivningen revideras.

Urspårning

Planprogrammet gör bedömning att
urspårningsrisk föreligger och att 30m avstånd
bör vidhållas. Om kommunen väljer att använda
sig av 30m-gränsen ska denna kompletteras med
analys och bedömning. Det kan finnas andra skäl
till att man vill vidhålla ett 30m avstånd såsom att
uppnå en god boendemiljö.

Kommentar urspårning

Urspårningsrisk har inte konstaterats av
kommunen. Det primära skäl för att hålla ett 30m
avstånd från spårmitt är buller.
Programbeskrivningen revideras.

Pendelstation
Banverkets bedömning av pendelstation är endast
om den tekniska anläggningen är lämplig i
järnvägssystemet. Bedömningar av
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resandeunderlag hänvisas till Västtrafik.
Banverket tror att utvecklingen blir mot
”matar-trafiken” till ändpunkterna och att
ytterligare hållplatser medför förlängda
restider. Västtrafiks målbild beskriver högst ett
tåg per timme. Detaljplaneringen bör inriktas
mot att förstärka väl placerade hållplatser för
busslinjer med exempelvis GC-vägar.

Kommentar pendelstation

Utifrån samråd med Västtrafik och Banverket
är inte en Pendelstation aktuellt idag. Marken
inom område 8 får användas till annat
ändamål under förutsättningar att
användningen inte försvåra en
framtidsanvändning som pendelstation.
Område 8 utvidgas norrut närmare
Sparsörsvägen för att förbättra tillgänglighet.

P9 Länsstyrelsen
Antagande av detaljplan enligt förslaget
kommer inte att prövas med hänsyn till
ingripandegrunderna i 12 Kap. 1§ PBL.
Däremot upplyser Länsstyrelsen att hälsa-
och säkerhetsfrågor behöver kompletteras
och beaktas.

Sannolikheten för en olycka på järnvägen bör
kompletteras med konsekvenserna med
hänsyn till dels planerade bostäder och dels
att Öresjö är vattentäkt. Framtida transporter
av farligt gods ska beaktas. Det är viktigt att
föreslå åtgärder för att höja säkerheten för
boende som också medge att Banverket kan
utveckla trafiken på banan.

Länsstyrelsen föreslår att det övervägs vilka
åtgärder som ska tas för att klara riktvärden
även utomhus. Banverket anser att maximal
ljudnivå utomhus ska tillämpas.

Det saknas beskrivning om hur dagvatten
omhändertas från befintliga bostäder och om
föreslagna bostäder.

En fornlämning finns inom planområdet och
bör nämnas i programbeskrivningen.
Länsstyrelsen överväger om en särskild
utredning ska utföras.

Området lämpar sig väl för ett tillskott av
blandad bebyggelse. Dock behöver vissa
delområden omvärderas med tanke på
avståndet till järnvägen. Positiv till utveckling

av miljövänligt resande och det är önskevärt
att Vasttrafik deltar i planeringen.

Kommentar risker

En Riskbedömning för transporter av farligt
gods på Älvsborgsbanan inom planområdet
har utförts. Analysen utgick från att farligt
gods som transporteras på Kust till Kust
banan leds om till Älvsborgsbanan.
Riskanalysen konstaterar att både individrisk
och samhällsrisk hamnar under dessa
förutsättningar på en risknivå som anses låg
enligt Räddningsverkets egna gränser på
godtagbar  risk. På denna nivå behövs inga
skyddsåtgärder.

Vad gäller risk för föroreningar i Öresjö vid en
eventuell tågolycka har kommunen en
åtgärdsplan som innebär att kommunens
dricksvatten omkopplas från Öresjö till sjön
Ärtingen.

Programbeskrivningen kompletteras

Kommentar buller

Se kommentar P8.

Kommentar dagvatten

Se kommentar P3.

Kommentar fornlämingar

Se kommentar P4

P10 Hyresgästförening i Södra
Älvsborgslän
Positivt till variation i bostadstyper.

3.2 Sakägare
OBS: Fastigheter antecknas på karta 1 med
”P” referensummer.

P11 Längjum 3:5; 3:15; 3:26, Sjöstranden 21
Fastigheten 3:15 illustreras på karta 1 och
karta 2 som öppet landskap som kan feltolkas
som tillgänglig för allmänheten. Marken
används som trädgård till bostaden.

Det behövs fler lägenheter och små hus i
Sparsör

Kommentar
Öppet landskap beteckningen ersätts med
befintlig bebyggelse beteckningen.
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P12 Längjum 3:17, Annerovägen 7
Gränsen till den föreslagna bostadstomt på
grannfastigheten 3:19 bör flyttas åt sydöst så
att uthuset på Längjum 3:19 bevaras med
motiveringen att uthuset och boningshuset på
Längjum 3:17 bilder en tidstypisk enhet.

En ny villa på Längjum 3:19 kommer att
hamna helt skymd bakom Längjum 3:17
högre bostadshus och skjul. Den
tillkommande tomten bör därför flyttas åt
öster eller sydöst för att få ett bättre läge
med utsikt samt en uppfartsväg mellan
Längjum 3:17 och 3:91.

Kommentar
Uthusens kulturhistoriska värden bedöms inte
motivera skydds- och eller
varsamhetsbestämmelser. Angöring av
enskilda tomter, husplacering och eventuell
fastighetsbildning kommer att belysas under
detaljplaneringen.

P13 Längjum 3:20, Annerovägen 4
Fastighetsägarna önskar stycka om
fastigheterna för att skapa egna garage och
trädgård mm där pendelstationen föreslås.
Området används av grannhuset på
Annerovägen 2, som har begränsad utrymme
på sin tomt. Istället föreslås att
pendelstationen lokaliseras på Sparsörsvägen
där tillgänglighet är bättre.

Nya hus på tomter ovanför Längjum 3:20 ska
beakta ljusinsläpp genom att inte placeras för
nära Annerovägen och att inte vara för höga.

Gång- och cykelbanan på Sparsörsvägen bör
fortsätta ändå ner till Rosevägen och
övergångsställe/vägbula bör ingår. Sikten är
dålig i korsningen och utsatt för mycket trafik.

Kommentar
Möjligheten till att skapa en trädgårdstomt
och garage för Längjum 3.20 och eller 3.14.
beaktas under detaljplaneringen.
Pendelstationen, se kommentar P8.

Utformning och placering av nya hus kommer
att regleras i detaljplan. Synpunkterna
kommer att beaktas under detaljplaneringen.

Gång- och cykelbanan förlängs till
Rosenvägen. Placering av övergångställen
och andra hastighetsdämpande åtgärder
kommer att studeras under detaljplaneringen.

P14 Lundagården 2:3, Annerovägen 29
Breddning av befintliga vägar föredras före
nya vägdragningar. Belastas Lundagården
2:3 av kostnaden för omkörningsfickor på
Annerovägen? Ägarna motsätter höga
kostnader för extra byggrätter på Villavägen.

Fler och breda vägar medför ökad och
snabbare trafik. Färre och smala vägar tvingar
till större hänsyn. Därför föredras
omkörningsfickor.

Ägarna förutsätter att planen inte innebär
förbud mot eventuella framtida om- eller
tillbyggnad av boningshuset eller uppförande
av annex eller uthus.

Kommentar
Kostnader för eventuella omkörningsfickor på
Annerovägen belastar område 2 och 3. Inom
område 6 föreslås ett antal byggrätter inom
fastigheten Lundagården 2:3. Fastigheter
som får extra byggrätter ansvarar för
kostnader för iordningställande av
angöringsvägar. En kostnadsberäkning
kommer att presenteras under
detaljplaneringen, sedan får varje sakägare
tillfälle att ta ställning.

Utformning av Vallavägen, se kommentar P2.

Till- eller ombyggnad av den befintliga
bostaden på Lundagården 2:3 hanteras
under 3.2.3 Befintlig bebyggelse där det
föreslås att max 25% av marken inom
befintliga bostadstomter får bebyggas.

P15 Lundagården 2:21, Backvägen 3
Hänsyn måste tas till det höga trycket på
båda förskolor i Sparsör. Lekplats finns inte
på rimligt avstånd från Backvägen.
Markägaren föreslår en ny lekplats vid ängen
på område 7.

Vilka tekniska anläggningar såsom
transformatorstationer mm. tillkommer och
var? Kan luftledningar förläggas i mark i
samband med att vägar breddas?

Styrs eller begränsas verksamheter inom
planen?

Får skogen avverkas intill Rv 42 eller införs
bestämmelser vad gäller avverkning? Skogen
fungerar som bullerskydd.
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I det nyligen beviljade bygglov för
Lundagården 2:21 krävdes att dagvatten
omhändertas lokalt. Efter nybyggnation har
vatten trängt upp till markytan och runnit över
Backvägen. Kravet borde har varit att ej
omhänderta dagvattnet lokalt. Finns det
möjlighet att idag koppla på dagvattnet till
kommunens nät?

Kommer Utvägens sträckning västerut öka
tillgänglighet för fler fastigheter än de
föreslagna och befintliga tomter efter gatan?

Förslag lämnas om hur återvinningsstation
utmed Rv42 kan förbättras.

Kommentar
Programmets påverkan på den kommunala
service inom Sparsör är en central fråga som
ska styra utbyggnadstakten. Utifrån
diskussioner med Kommundelskontoret och
befolkningsprognoser föreslås en
utbyggnadstakt på cirka 10 hus per år.

Idag finns ingen kommunal lekplats inom
planområdet. I samband med detaljplanering
bör utrymme för lekplatser övervägas.

Behov för nya transformatorstationer
övervägs i samband med detaljplanering.
Omläggning av luftledningar är en fråga för
Vattenfall som ansvarar för elnätet inom
Sparsör och studeras under
detaljplaneringen.

Verksamheter inom planområdet är idag få
och småskalig. Intresse för nya
verksamhetslokaler inom planområdet har inte
konstaterats under samrådet. Nya
verksamheter får etableras i bostäder i mindre
omfattning under vissa förutsättningar som
prövas i samband med bygglovsansökning.

Vag gäller skogen inom område 7 se
kommentar till Lundagården 2:26

Det finns inga kända dagvattenledningar i på
Backvägen idag. Dagvattenhantering se
kommentar P3.

Utvägen kommer troligtvis inte att förlängas
förbi de fastigheter inom område 5 (se
Programförslag, karta 2). Ytterligare
fastigheter på Utvägen än de illustrerade
planeras inte.

Förslag gällande återvinningsstationen
lämnas vidare till Gatukontorets
Renhållningsavdelning.

P16 Lundagården 2:26, Villavägen 5
Östra delen av område 6 fungerar som
bullerbarriär mot Rv 42. Exploatering kan leda
till ökad  bullerstörning av deras fastighet.
Fastighetsägarna har ett servitut med ett
garage och parkeringsplats inom område 6.
Fastighetsägarna kommer att kräva mark av
område 6 för ett garage och parkering vilket
ska bekostas av Borås Stad.

Villavägen är i dåligt skick och kommer
behöva breddas, kompletteras med belysning
och en vändplats.

Inga synpunkter på övriga delar av område 6
förutom att 9 villor anses vara många.

Kommentar
Vegetation har en marginell inverkan på
trafikbuller. Däremot kan vegetation medföra
att störningen i många fall upplevs mindre när
trafiken inte syns. Skogsridån minskas från
120m till minst 60m. Exploatering inom
område 6 bedöms ha en marginell effekt på
trafikbuller i närmiljön. I samband med
detaljplanering av område 6 ska eventuella
åtgärder mot bullerstörning övervägas.
Skogen inom område 7 är privat ägd.
Reglering av träden övervägs under
detaljplanering.

Detaljdiskussioner om kompensation för
uteblivit markrättigheter kommer att ingå i
detaljplanplaneringen. Samtliga fastigheter
inom område 6 är privatägda idag.

Exploatering utmed Villavägen förutsätta att
vägstandarden förbättras.

Exploateringsgrad inom område 6 ger
tomtstorlekar på cirka 1000 kvm vilket anses
vara en normal tomtstorlek i dagens mått
dock något mindre än dagens tomtstorlekar i
Sparsör.

P17 Lundagården 2:30, Stickvägen 6
Inget behov av extra byggrätt idag.
Fastighetsägaren avvaktar beslut om ny
byggrätt tills kostnader i samband med
standardhöjning av Utvägen redovisas. Positiv
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till planen i stort, särskilt att ängen på område
7 behålls som natur.

Kommentar
—

P18 Lundagården 2:34, Backvägen 2
Fastighetsägarna är intresserade av att
stycka av en del av tomten. Synpunkter
framförda om tomtstorlek och husutformning.

Kommentar
Synpunkterna beaktas under
detaljplaneprocessen.

P19 Lundagården 2:47; Stickvägen 4
Markägare har fått förhandsbesked att bygga
en villa på tomten och vill behålla byggrätten.

Kommentar
Planprogrammet ändras och fastigheten
betecknas som område för ny bebyggelse.
Byggrätten håller minst 30m avstånd från
järnvägen.

P20 Sölebo 1:30. Sparsörsvägen väster om
Vallavägens korsning
Fastighetsägaren vill sälja marken till
grannfastigheten. Fastighetsägaren är emot
att markremsan illustreras som väg i
programförslaget.

Kommentar
Läget för den föreslagna stigen har inte
redovisats. Stigens läge kommer att studeras
under detaljplanering. Synpunkterna noteras.

P21 Slättäng 1:16, Annerovägen
Fastighetsägaren vill behålla byggrätten på
fastigheten

Kommentar
Planprogrammet ändras och fastigheten
betecknas som område för ny bebyggelse.

P22 Slättäng 1:29, Mellanvägen 13;
Längjum 19:1, Sparsörsvägen 14
Fastighetsägaren är positivt till avstyckning av
Längjum 19:1 och vill också kunna avstycka
ett extra hustomt inom fastigheten Slättängen
1:29.

Kommentar
Planprogrammet ändras och fastigheten
Längjum 19:1 betecknas som område för ny
bebyggelse.

3.3 Muntligt förda synpunkpunkter

P23 Lundagården 2:19, Villavägen 1
Markägaren vill få möjligheten att stycka av
en ny villatomt.

Kommentar
Planprogrammet ändras och fastigheten
betecknas som område för ny bebyggelse.

P24 Paradis 1:99, Öreliden 12
Positivt till exploatering av Område 4 om det
innebär att träden tas ner vilket ger året runt
utsikter över Öresjö från Paradis 1:99

P25 Sölebo 9:1. Sparsörvägen 16
Fastighetsägaren vill inte stycka av tomten

Kommentar
Synpunkterna beaktas under
detaljplaneringen.

3.4 Samrådsmöte 2004-10-28
Sammanfattning av frågor, synpunkter förda
vid samrådsmötet:

Gång- och cykelbanan på Sparsörsvägen
behövs och den bör förlängas till Rosenvägen
med övergångställen. Pendelstationen bör
placeras på Sparsörsvägen norr om det
föreslagna läget och hur får marken användas
fram till dess? Vad avgör om det blir villor
eller hyreshus? Hur stor blir tomterna?

Hur påverkar utbyggnaden den fullsatta
förskolan?

Hur utformas område 4 och hur kommer den
att påverka Örelidens utsikt? Kommer det att
finnas en väg mellan Öreliden och Område
4?

Vem är ansvarig för Stickvägen? Hur mycket
mark behövs för att bygga ut Vallavägen och
hur ser korsningen ut vid Sparsörsvägen?
Vilket utgifter blir det för utbyggnad av
vägarna? Finns det en tomtkö för Sparsör?
Hur ska dagvatten omhändertas?
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Kommentar
GC-vägen  och pendelstationen, se
kommentar till P2 och P8. Detaljplanen kan
inte styra upplåtelseformen direkt men kan
reglera hustyp: fristående villa, parhus, radhus
osv. Tomtstorleken är till stor del beroende av
den hustyp som föreslås. Fristående villor
brukar ligga på minst 800-1000 kvm men
parhus kan ligga på 300 kvm.

Förskolan, se kommentar till P15.

Nya hus får inte vara högre än 2½ våningar,
utfyllnad föreslås före schaktning. Den stora
höjdskillnaden mellan Öreliden och Område
4 innebär att utsikter från Öreliden tros inte
påverkas negativt av område 4. Någon väg
mellan Öreliden och Område 4 föreslås inte
däremot kan det finnas en gångstig.

Vägverket ansvarar för Sparsörsvägen och
Kommunen ansvarar för övriga vägar inom
planområdet. Utformning av Vallavägen och
korsningen vid Sparsörsvägen kommer att
studeras under detaljplaneringen.

För kostnader för höjning av vägstandarden
föreslås att de fastigheter som får fördel av
vägförbättringar betalar för hela eller en del
av genomförande kostnader. Denna princip
ska tillämpas på Stickvägen, Annerovägen
och Villavägen. Vad gäller Vallavägen föreslås
att vägåtgärder finansieras av fastighetsägare
som får nya byggrätter inom områden 2, 3
och 4. En detaljerad ekonomisk redovisning
av kostnader för berörda fastighetsägare
kommer att ingå i det kommande
detaljplanförslaget då fastighetsägare får ta
ställning till förslaget.

Bostad Borås ansvarar för bostadskön i
Sparsör. Dagvattenhantering, se kommentar
P3

Planavdelningen

Tord Lundborg Dominic Wansbury

Planchef Planarkitekt

2005-01-17

Borås Stad: Stadsbyggnadskontoret
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