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Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden
Dokumentet gäller till och med: 2021

Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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1. Inledning
Staden förtätas, och med det ökar kravet på att fler personer ska kunna röra sig på samma 
yta och ta sig dit de ska, utan att trafiken ökar och utan att miljön påverkas negativt.

Eftersom trafiken måste samspela med all annan utveckling som sker i Borås är det 
viktigt att kunna prioritera och hitta smarta lösningar som samverkar med stadens övriga 
utveckling. För att trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen förflyttningar 
som idag görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och 
kollektivtrafik behöver prioriteras. 

Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att informera och motivera 
invånarna till förändrat beteende kan fler trafikanter välja cykel som transportmedel. Detta 
bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.

När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken. 
För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa 
och ökat välbefinnande. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en 
attraktiv stadsmiljö. Cykling är ett miljövänligt transportsätt som tar liten plats, bullrar 
inte och har förhållandevis låga kostnader jämfört med exempelvis bil.

1.1 Cykelstrategi
Cykelstrategin, som ska antas av Kommunfullmäktige år 2020, är ett övergripande 
dokument som ligger till grund för de strategiska vägvalen i cykelarbetet och pekar ut 
inriktningen för hur Borås Stad ska utvecklas som cykelkommun.

Cykelstrategin pekar ut fyra olika insatsområden som kommunens arbete med att utveckla 
cyklingen ska utgå från. De olika insatsområdena är följande:

• Cykelinfrastruktur

• Drift och underhåll

• Kommunikation

• Stöd och tjänster
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1 Borås 2025, ´Vision och strategi

1.2 Cykelplan
Cykelplanen är ett planeringsverktyg och beskriver hur inriktningarna i cykelstrategin ska 
omsättas till konkreta åtgärder för att främja cykeltrafiken vilket bidrar till att nå Borås 
Stads vision om goda resvanor och attraktiva kommunikationer1.

Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra och underhålla infrastrukturen för 
cykel i Borås Stad samt beteendepåverkande insatser som syftar till att få fler att cykla. 
Cykelplanen 2020/2021 kommer framförallt att inriktas mot åtgärder enligt följande 
punkter:

• Komplettering av saknade länkar i det befintliga cykelnätet

• Byggnation av nya gång- och cykelvägar i takt med att Borås växer med nya 
stadsdelar

• Standardhöjande åtgärder på det befintliga cykelnätet 

• Åtgärder för utvalda hållplatser där konfliktpunkter finns mellan bussresenä-
rer och cyklister så de blir mer trafiksäkra

• Genomförande av kommunikationskampanjer och projekt för få fler människor 
att använda cykeln som färdmedel

Åtgärderna som tas upp i cykelplanen är de som bedömts som mest nödvändiga och 
angelägna att genomföra under perioden 2020-2021 för att bidra till uppsatta mål om 
cykelresornas andel enligt kommande cykelstrategi.

2. Insatsområden
En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och trygg cykling i staden. 
Ambitionen är att utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av 
framkomlighet, genhet2, komfort, trygghet och säkerhet. Cykelinfrastrukturen utgörs 
inte bara av cykelvägnätet utan också möjligheten att parkera cykeln.

2.1 Cykelinfrastruktur
Cykelvägnätets funktion är att skapa tillgänglighet genom att knyta samman olika start- 
och målpunkter så att invånaren ges möjlighet att använda cykel för såväl sina dagliga 
ärenden som till andra aktiviteter. För att funktionen ska vara väl uppfylld ska hänsyn tas 
till olika funktionsområden som hastighetsstandard, komfort, genhet och trafiksäkerhet.

Cykelvägnätet är utformat som ett grovmaskigt nät, kompletterat med finmaskigare nät 
som tar cyklisten ända fram till målpunkten.

Utöver cykelvägnätet är väl utbyggda cykelparkeringar med god kapacitet en viktig del 
i en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För att möta upp de olika 
cyklisternas behov ska cykelparkeringen ta hänsyn till olika funktionsområden som 
lokalisering, säkerhet och väderskydd. 

2 Genhet beräknas med en genhetskvot som innebär skillnaden mellan det faktiska avståndet mellan 
två punkter och fågelavståndet mellan dessa punkter.
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figur 1. Översiktsbild på de sju huvudcykelstråken.

Huvudcykelstråk
Borås Stad har sju stycken huvudcykelstråk som utgår från stadskärnan och knyter 
samman stadsdelar samt serviceorter på längre avstånd (se Figur 1). Stråken går utmed 
cykelvägar som både är kommunala och statliga. Grundtanken med stråken är att de ska 
vara sammanhängande, lättorienterade och tydliga för att ge goda möjligheter att kunna 
ta sig längre sträckor. Arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla på ett smidigt och 
bekvämt sätt utgår ifrån de sju stråken.

De sju huvudcykelstråken är:

• Centrum – Kristineberg 

• Centrum – Tullen – Sandared

• Centrum – Byttorp – Ekås

• Centrum – Göta - Viskafors

• Centrum – Sjöbo – Fristad

• Centrum – Brämhult

• Centrum – Trandared – Dalsjöfors
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figur 2. Gång- och cykelväg som är  
åtgärdad med sopsaltning.

2.2 Drift och underhåll
För att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste invånarna kunna 
cykla säkert och bekvämt året runt. Det förutsätter ett gott arbete med drift och underhåll 
på cykelvägnätet, vilket innebär att det är av stor vikt att cykelbanorna vinterväghålls 
och sopas samt har jämn beläggning, fungerande belysning och att störande växtlighet 
klipps bort.

I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska avstämning med cykelplanen ske. 
Genom att samordna insatser för både vägnät och cykelnät kan kostnadsbesparingar göras.

Vinterväghållning
För att skapa bättre förutsättningar 
att cykla även på vintern finns det en 
metod inom vinterväghållning som 
kallas sop-/saltning. Åtgärdsmetoden 
innebär att snön sopas (borstas) bort 
och därefter sprids en saltlösning ut 
istället för sand eller grus vilket ger 
en högre standard för cyklister än 
traditionell plogning och mekanisk 
halkbekämpning.

Genom att testa och utvärdera metoden 
på utvalda gång- och cykelvägar är 
målet att attrahera fler att välja cykeln 
även vintertid.

2.3 Kommunikation
Kommunikation är en viktig aspekt för att nå ut till stadens cyklister. Förutsättningarna 
är att kommunikationen är tydlig, långsiktig och konsekvent.

Genom att kontinuerligt föra en dialog med stadens cyklister genom olika typer 
av kommunikationsinsatser får cyklisterna möjlighet att känna sig involverade i 
stadens cykelarbete samtidigt som de ger Borås Stad värdefull information som kan 
användas i det fortsatta arbetet med att utveckla Borås som cykelstad. Det långsiktiga 
kommunikationsmålet är att få igenom en attitydförändring där Boråsaren väljer cykeln 
framför bilen. På kort sikt syftar dock kommunikationsinsatserna främst till att informera 
vad för insatser som görs för att underlätta för cykling i staden.

Kommunikationsinsatser kan exempelvis bestå av kampanjer som uppmanar till cykling 
eller invigningar av nya cykelvägar, men det kan även handla om att synliggöra cykel i 
form av att bygga ut cykelvägvisningen eller installera cykelbarometrar.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för cykel för att fånga 
upp de aktiviteter som handlar om att kommunicera ut cykel till medborgare via olika 
aktiviteter.
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2.3.1 Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och 
ett komplement till mera traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja miljövänliga 
och yteffektiva färdmedel och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Man använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis 
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika 
parters verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda” 
åtgärderna inom infrastrukturen (som t ex nya cykelvägar). Mobility managementåtgärder 
kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar).

För att få människor att byta bort resor med bil till förmån för resor med cykel måste det 
finnas en motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget att i ett attitydförändrande 
arbete peka på de positiva effekterna individen och samhället kan vinna på att fler cyklar.

2.4 Stöd och tjänster
Ett bra utbud av tjänster gör cykel som färdmedel mer pålitligt och förutsägbart. En del 
behov uppfylls redan idag av tjänster som cykelgaraget vid Resecentrum och cykelpumpar 
vid cykelparkeringarna i form av bilsiluetterna. Dock finns det mycket mer att erbjuda, 
exempelvis serviceplatser för enklare underhåll eller hållare för cyklister som väntar på grönt 
ljus vid ett trafikljus. En förutsättning för att kunna hålla en hög nivå på tjänsteutvecklingen 
är att känna marknaden genom omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås tätort men också var cykelgaraget, cykelpumpar 
och större cykelparkeringar finns utplacerade. Målsättningen är att kartan ska revideras 
minst vartannat år och finnas tillgänglig på Borås Stads hemsida samt i tryckt format.

Serviceplats för cyklister
I takt med att fler väljer cykel som transportmedel är det viktigt att kunna tillhandahålla 
olika typer av servicestöd för cyklister. Utöver möjlighet att fylla på luft ska möjligheten 
att erbjuda serviceplatser för enklare cykelservice utredas. 

Vägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienter-
barheten för cyklister. Vägvisningen ger både invånare 
och besökare bättre möjligheter att orientera sig och 
hitta lämpliga cykelvägar. Cykelvägvisning ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk och bygger på den 
så kallade fjärrortsprincipen som innebär att den mest 
avlägsna målpunkten vägvisas tillsammans med den 
närmsta målpunkten som ligger utmed stråket i en viss 
riktning.

Samla in cykeltrafikdata
Cykeltrafikdata är grunden till mycket av den information 
som behövs för trafik- och samhällsplanering. Med 
hjälp av dagens teknik finns möjlighet att samla in 
data genom appar i mobiltelefonen för de cyklister 
som önskar delta. Informationen kan ge ökad kunskap 
om cyklisters ruttval som underlag för att prioritera 
drift- och underhållsåtgärder samt nyinvesteringar i 
cykelinfrastrukturen.

figur 3. Vägvisningsskylt 
utmed cykelnätet.
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3  NVDB står för Nationell Vägdatabas som drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, Sveriges kommuner 
och landsting, Skogsnäringen och Transportstyrelsen. I NVDB finns information om alla statliga, kommunala 
och enskilda vägar i Sverige

3. Genomförande
Cykelnätet inom Borås Stad byggs kontinuerligt ut och underhålls för att ge invånarna goda 
möjligheter till att resa hållbart. Planering av åtgärder är ett arbete som sker kontinuerligt 
med ett långsiktigt perspektiv där varje väghållare måste ta sitt ansvar för att förbättra 
förhållandena för cyklister.

3.1 Kategorisering av cykelvägnätet
I nuläget saknas en systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i kategorier. 
Som ett första steg på vägen för att nå en samsyn för att likrikta cykelvägarnas utformning, 
konstruktion och underhåll oavsett väghållare har NVDB3 på Trafikverket tagit fram ett 
förslag för kategorisering av cykelvägnätet.

Om förslaget blir beslutat av NVDB-rådet ska cykelvägnätet inom Borås Stad kategoriseras 
enligt framtagen definition för regional cykelväg, huvudcykelväg och lokal cykelväg. Utöver 
Trafikverkets kategorisering ska även det cykelnät som ingår i kommunens huvudcykelstråk 
kategoriseras men den företeelsen ägs och förvaltas av Tekniska förvaltningen.

3.2 Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska förvaltningen ska ta fram riktlinjer som beskriver hur olika delar av cykelsystemet 
ska utformas utifrån de funktioner som cykelinfrastrukturen ska uppfylla. Riktlinjerna 
ska tillämpas vid ny- och ombyggnationer för det cykelvägnät där Borås Stad är väghållare 
och ska bland annat omfatta cykelvägar, korsningspunkter, cykelparkering och vägvisning. 
Syftet med riktlinjerna ska vara att få en enhetlig och väl fungerande utformning av 
cykelsystemet.

3.3 Åtgärder inom cykelinfrastrukturen
Cykelvägnätsåtgärder
Nedan presenteras de infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet som bedöms mest 
nödvändiga och angelägna att genomföra de kommande två åren med målet att förbättra 
cykelmöjligheterna i Borås tätort. Förslagen på infrastrukturåtgärder utgår från nuvarande 
cykelvägnät och gäller där Borås Stad är väghållare.

Tekniska förvaltningen har utöver de planerade infrastrukturåtgärderna enligt tabellen 
nedan en bruttolista på åtgärder som i nuläget inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via någon 
av kommunens kanaler. 

Åtgärderna är ej enligt en prioriteringsordning. Den beräknade kostnaden är gjord utifrån 
en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig kostnadsbild av respektive åtgärd.
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id Tätort Åtgärdstyp Sträcka Status Längd 
 (m)

Beräknad 
kostnad

A Borås Upprustning 
av GC-väg

Reinvesteringsåtgärder 2020/2021 7,0 Mnkr/år

1 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Södra Torget,delen 
Åsbogatan-Druveforsvägen

2020 110 0,4 Mnkr

2 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Åsbogatan, delen Allégatan–
Södra Torget

2020 275 0,9 Mnkr

3 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Järnvägsgatan, 
delen Sturegatan - 
Olovholmsgatan

2020 150 0,5 Mnkr

4 Borås, 
Bergsäter

Ny GC-väg Enedalsgatan, delen 
Åsboholmsgatan - 
Neumansgatan

2020 250 X Mnkr

5 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Dalsåkergatan, 
Källhagsgatan

2020 900 X Mnkr

6 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Yxhammarsgatan samt del 
av Engelbrektsgatan 

2020 500 X Mnkr

7 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Kransvägen, delen 
Gånghestervägen - 
Kransmossen

2020 320 X Mnkr

8 Borås, 
Östermalm

Ny GC-väg Sjunde Villagatan, 
delen Brämhultsvägen - 
Ulricehamnsvägen

2020 650 2,0 Mnkr

9 Borås, 
Norrby

Justering 
GC-väg

Norrby långgata/
Göteborgsvägen 

2020 25 X Mnkr

10 Borås, Göta Ny GC-väg Regementsgatan, delen 
Majorsgatan - Varbergsvägen

2020/2021 300 1,0 Mnkr

11 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Vattugatan 2020/2021 100 XMnkr

12 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Döbelnsgatan, delen 
Birgittagatan - 
Margaretegatan

2020/2021 175

13 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Brahegatan samt del av 
Vegagatan

2020/2021 650 X Mnkr

14 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Engelbrektsgatan samt del 
av Vegagatan

2021 500 X Mnkr

15 Borås, 
Byttorp

Säkrare 
korsning

Korsningen Alingsåsvägen - 
Fjällgatan - Hästhagsgatan

2021 100 X Mnkr

16 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Fjällgatan, delen 
Hästhagsgatan - Hällegatan

2021 650 X Mnkr

17 Borås, 
Gässlösa

Ny GC-väg Skjutbanegatan, delen 
från Schaktgatan till 
Gässlösavägen

2021 1000 X Mnkr

18 Borås, 
Brämhult

Ny GC-väg Skogslindsgatan - Östra 
Parkängsgatan

2021 500 X Mnkr
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A. Reinvesteringsåtgärder
Borås Stad förvaltar ett stort cykelvägnät och för att cyklisten ska kunna cykla på ett säkert 
och bekvämt sätt måste cykelvägnätet hålla en bra standard året om.

Detta åtgärdspaket syftar dels till att kontinuerligt genomföra standardhöjningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningar. 

1. Södra Torget, delen Åsbogatan – Druveforsvägen
Idag är det trångt för både cyklister och gående utmed Viskan samt att det råder viss 
oklarhet trots skyltning var man ska cykla respektive gå. Åtgärdsförslaget innebär att göra 
det tydligare och trafiksäkrare för bägge trafikslagen.

2. Åsbogatan, delen Allégatan-Södra Torget
Idag saknas länken mellan Allégatan och Södra Torget vilket gör att cykeltrafiken är 
hänvisad till blandtrafik med mycket busstrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och 
cykelväg som knyter samman stråket från Brämhult med stråken till Trandared - Dalsjöfors 
och Kristineberg.

3. Järnvägsgatan, delen Sturegatan – Olovholmsgatan
Idag saknas länken mellan Sturegatan och Olovholmsgatan vilket gör att cykeltrafiken 
är hänvisad till tät blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som 
knyter ihop gång- och cykelvägen från högskolan upp till Norrmalm.

4. Enedalsgatan, delen Åsboholmsgatan – Neumansgatan
I dagsläget saknas länken som knyter samman gång- och cykelvägen utmed Åsboholmsgatan 
med gång- och cykelvägen utmed Enedalsgatan. Idag får cyklister samsas med biltrafiken 
på denna förhållandevis korta sträcka. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg 
på denna sträcka.

5. Dalsåkergatan, Källhagsgatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg från Trandaredsgatan till Kransmossens idrottsplats. 
Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som först går utmed Dalsåkergatan 
och därefter viker av ut i parkmiljö fram till Kransmossens idrottsplats.

6. Yxhammarsgatan samt del av Engelbrektsgatan
Idag finns det gång- och cykelväg på bägge sidor om Yxhammarsgatan och Engelbrektsgatan 
mellan Nybro/Västerlånggatan upp till Vedensgatan. Gång- och cykelvägen är idag smal 
och saknar länkar där cyklister hänvisas ut i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en 
översyn av sträckan samt komplettering av gång- och cykelväg.  

7. Kransvägen, delen Gånghestersvägen – Kransmossen
I dagsläget saknas det en gång- och cykelväg från Gånghestersvägen till Kransmossens 
idrottsplats. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Kransvägen.

8. Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen – Ulricehamnsvägen
I nuläget saknas det en gång- och cykelväg utmed Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen 
till Ulricehamnsvägen där cyklister idag måste samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg som knyter samman stadsdelarna norr och söder om 
Östermalm.
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9. Norrby Långgata/Göteborgsvägen
I hörnet av Norrby Långgata/Göteborgsvägen är det idag en smal cykelpassage där 
cyklister dessutom möts av en högre kantsten när man kommer från Göteborgsvägen. 
Åtgärdsförslaget handlar om att förbättra gång- och cykelvägen så cyklister kan passera 
på ett smidigt och trafiksäkert sätt.

10. Regementsgatan, delen Majorsgatan – Varbergsvägen
I nuläget finns det enbart en gångbana utmed Regementsgatan mellan Majorsgatan och 
Varbergsvägen. Åtgärdsförslaget innebär en ombyggnation av befintlig gångbana utmed 
Regementsgatan för att knyta ihop stråket till Tullen/Sandared med stråket till Göta/
Rydboholm.

11. Vattugatan
Idag leds cykeltrafiken via en skarp sväng ut i blandtrafik utmed Vattugatan och 
Ramnavägen när man kommer från Tullen. Åtgärdsförslaget innebär en ny sträckning 
genom grönområdet. Gång- och cykelvägen ska sedan ansluta till Ramnavägen där cyklister 
får samsas med övriga trafikanter. Anledningen till varför gång- och cykelvägen inte byggs 
hela vägen fram till Göteborgsvägen är att Ramnavägen utmed sjön är smal samt att det 
är så pass lite biltrafik utmed denna gata.

12. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan – Margaretegatan
Idag saknas det en gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan delen mellan Birgittagatan och 
Margaretegatan där cyklister idag får samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg på denna sträcka.

13. Brahegatan samt del av Vegagatan
I nuläget saknas det gång- och cykelväg mellan huvudcykelstråket till Sjöbo och den 
befintliga gång- och cykelvägen utmed Döbelnsgatan upp mot Norrmalm. Åtgärdsförslaget 
innebär gång- och cykelväg utmed Brahegatan samt Vegagatan, sträckan mellan Sagagatan 
och Skaraborgsvägen.

14. Engelbrektsgatan samt del av Vegagatan
Idag saknas det gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan mellan Vedensgatan och 
Vegagatan samt sträckan utmed Vegagatan ner till Döbelnsgatan. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg som byggs utmed Engelbrektsgatan från Engelbrektsskolan upp 
till Vegagatan som sedan ansluter till befintlig gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan.

15. Korsningen Alingsåsvägen – Fjällgatan – Hästhagsgatan
I samband med att den planerade gång- och cykelvägen byggs utmed väg 180, där 
Trafikverket är väghållare, ska även en cykelöverfart vid Fjällgatan byggas.

16. Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg utmed Fjällgatan mellan Alingsåsvägen och Hällegatan 
vilket gör att cyklister får samsas i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och 
cykelväg utmed denna sträcka.
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Med anledning av rådande planprogram för området där Fjällgatan, Vindelgatan och 
Hällegatan möts delas gång- och cykelvägen upp i två olika åtgärdspaket där cykelvägen 
utmed Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan byggs först för att kunna erbjuda gång- 
och cykeltrafikanter en säker väg som sköts året runt. Den andra delen är fortsättningen 
utmed Fjällgatan fram till Göteborgsvägen.

17. Skjutbanegatan, delen från Schaktgatan till Gässlösavägen
Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och 
Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg till den nya planerade stadsdelen från Dammsvedjan via 
Kronängs IP.

18. Skogslindsgatan – Östra Parkängsgatan
Idag saknas gång- och cykelväg mellan Kyrkvägen och Dammkullevägen förbi 
Myråsskolan. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Östra Parkängsgatan 
och Skogslindsgatan som ger bättre möjligheter att nå Myråsskolan.

figur 4. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Borås Stads cykelvägnät.
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Cykelparkeringar

Inför framtagande av denna cykelplan har en utredning av området kring centrum 
och Resecentrum utförts där flera nya platser har identifierades för cykelparkeringar. 
Om alla åtgärder som föreslås i utredningen genomförs innebär det att cirka 175 nya 
cykelparkeringsplatser skapas.

Åtgärdsförslagen innebär i sin tur att de tillfälliga cykelparkeringarna med bilsiluetter (se 
Figur 3) kan placeras på nya lämpliga platser för att se vilket underlag det finns där inför 
kommande utbyggnad av permanenta platser.

Cykelgaraget
I cykelgaraget som är placerat vid Resecentrum i Borås finns det möjlighet att parkera 
sin cykel inomhus så den står säkert och skyddad mot väder. Här finns också tillgång 
till cykelpump, toalett, dusch, förvaringsskåp och möjlighet att ladda sitt batteri till sin 
elcykel. Cykelgaraget har nått sitt kapacitetstak då många cyklister har valt att nyttja 
denna möjlighet.

Cykelgaraget kommer att byggas ut så antalet platser i cykelgaraget utökas, och på så vis 
skapas fler väderskyddade och säkra parkeringsplatser för både traditionella cyklar, elcyklar 
och transportcyklar/boxcyklar.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad 
*

Borås Cykelparkeringar enligt utredning 2020/2021 0,5 Mnkr

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad 
*

Borås Utbyggnad av Cykelgaraget 2021 1,5 Mnkr

*Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

Busskurer
Vid ett flertal hållplatser passerar gång- och cykelvägen framför busskuren vilket leder till 
att det finns en konfliktpunkt mellan bussresenärer och cyklister.

Åtgärden syftar till att göra hållplatsen mer trafiksäker så konfliktpunkten mellan 
bussresenärer och cyklister undviks. Utredningen ska utgå från det cykelnät där Borås Stad 
är väghållare med målsättningen att två till tre hållplatser per år ska åtgärdas.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Åtgärda konfliktpunkter mellan buss-
resenärer och cyklister vid busshållplatser 

2020/2021 0,5 Mnkr

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.
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3.4 Åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Rekommenderade cykelvägnätsåtgärder i kommande  
regionplan
I november 2016 togs beslut i regionstyrelsen om vilka gång- och cykelvägar som ska 
byggas under perioden 2016–2020 på det statliga vägnätet i Västra Götaland. Beslutet 
bygger på de förslag som kommunerna skickade in till Trafikverket för sammanställning.

Principen för finansiering av dessa åtgärdsförslag bygger på att Borås Stad och Trafikverket 
delar på kostnaden. Det har dock förekommit fall där kommunen tagit större del av 
kostnaden för utbyggnaden då sträckan har ansetts extra viktig för kommunen medan 
Trafikverket inte prioriterat den lika högt.

Inför kommande ansökningsperiod för utbyggnad av det statliga cykelvägnätet kommer 
Borås Stad att skicka in nedanstående behov av nya gång- och cykelvägar inför perioden 
2022–2025 där åtgärderna är redovisade i prioriteringsordning.

Den beräknade kostnaden utgår från Västra Götalandsregionens ansökningsmall, för en 
gång- och cykelväg enligt VGU4, där de räknat med en schablonkostnad på 6 500 kr per 
meter.

4  VGU står för Vägar och gators utformning och handlar om metoder och kriterier 
för hur man väljer att utforma gator och vägar.

id Tätort Sträcka Längd (m) Beräknad kostnad

101 Frufällan Väg 42, delen Fristadvägen - Skogsrydsvägen 2400 15,6 Mnkr 

102 Kråkered Kråkeredsvägen, delen Transåsrondellen - 
Sörviksvägen

900 5,9 Mnkr 

103 Dalsjöfors Boråsvägen, väg 1700/1701, delen 
Uppegårdsgatan - väg 1698

3400 22,1 Mnkr 

104 Fristad Väg 42, delen från Lv183 till Artavägen 800 5,2 Mnkr 

105 Dalsjöfors Boråsvägen,  väg 1701, delen Dalsjövägen - 
Stationsvägen

1000 6,5 Mnkr 

106 Sandared Göteborgsvägen, väg 1757, delen Badvägen - 
Vikens gårdsvägen

1250 8,2 Mnkr 

107 Fristad Väg 42, delen Artavägen till  
Hästhagen/Kvarbo

1950 12,7 Mnkr 

108 Sandared Väg 1762, delen Sandhults IP till Backabo 1700 11,1 Mnkr 

109 Målsryd/
Aplared

Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen 
Målsryd - Näset

2300 15,0 Mnkr 

110 Bredared Väg 1768, delen Askallén till Gravrydsvägen 300 2,0 Mnkr 
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figur 5. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät.

Pågående åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät
Trafikverket kommer under år 2020 både bygga och bekosta ny gång- och cykelväg utmed 
väg 1757 i Sandared mellan Rullstensvägen och Badvägen. 

Under år 2020 planerar Trafikverket att bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 
och väg 1771 i Sparsör för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. I samband 
med ombyggnaden kommer en gång- och cykelväg byggas längs väg 1800 från väg 42 till 
300 meter öster om Vinkelvägen.

Trafikverket kommer att ta fram en ÅVS 5  för väg 1700 utmed sjön i Dannike med målet 
att förbättra trafiksäkerheten för de boende i samhället. I ÅVS:en ingår det att föreslå en 
ny gång- och cykelväg utmed sträckan.

5  Åtgärdsvalstudie är ett arbetssätt som Trafikverket använder sig av som grundar sig på 
dialog med bland annat kommuner och regioner. Utförs tidigt i planeringen för att få en 
helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
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Tätort Åtgärdstyp Sträcka

Fristad Ny GC-väg Väg 183, delen Tärnavägen - Borgstena skola

Fristad Ny GC-väg Väg 42, delen Hästhagen/Kvarbo - Tormundsås/Solgärdet

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen - kv. Buxbomen

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen – väg 42

Fristad Ny GC-väg Ljungavägen väg 1794, delen väg 42 – Asklandavägen

Dalsjöfors Ny GC-väg Väg 1702 Storgatan, delen Stationsvägen - Tallbitvägen  
+ Stationsgatan

Dannike Ny GC-väg Väg 1629, från Dannike kyrka till väg 1680

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 från badplatsen till Sågviken

Dannike Ny GC-väg Väg 1700 från väg 1629 till korsningen Boanäs

Dannike Ny GC-väg Väg 1629.01 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg Väg 1629 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 mellan Sågviken och Stuvhult

Gånghester Ny GC-väg Väg 1700, Djupadalsbacken till befintlig gång- och cykelväg

Målsryd/
Aplared

Ny GC-väg Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen Näset - Aplared

Målsryd Ny GC-väg Väg 1700 utmed Djupadalsvägen, delen befintlig gång- och 
cykelväg. till buss-HPL

Målsryd Ny GC-väg Väg 1699 utmed Slätthultsvägen mellan väg 1700 och 1698

Målsryd Ny GC-väg Väg 1670 utmed Älmåsvägen, delen mellan väg 1698 och 
Företagscentra

Målsryd Ny GC-väg Väg 1698 från korsning 1699 till väg 1700 samt del av 1700

Sandared Ny GC-väg Alingsåsvägen, delen Skolvägen - Göteborgsvägen

Sandared Ny GC-väg Väg 1762, delen Backabo - Sandhults IP

Sandhult Ny GC-väg Bredaredsvägen väg 1766, delen skolan - Konvaljvägen

Sjömarken Ny GC-väg Väg 1761, delen Älgörtsvägen - Backabo

Viskafors Ny GC-väg Väg 1657 Fritslavägen, delen Bäckabovägen - Kinnarumma

Äsepered Ny GC-väg Väg 1706 från korsning 1705/1706 till infarten Sundholmen

Ej tidsatta åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag utan inbördes ordning som bör åtgärdas för det 
cykelvägnät där Trafikverket är väghållare men som inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade antingen via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via 
någon av kommunens kanaler. 

3.5 Åtgärder inom drift och underhåll
För att kunna erbjuda cyklisterna en högre vinterväghållningsstandard på de sju 
huvudcykelstråken ska den ordinarie snöröjningen kompletteras med åtgärdsmetoden 
sop-/saltning.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad

Borås Höjd vinterväghållnings-
standard på huvud-
cykelstråken

2020/2021 8,0 Mnkr/säsong
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3.6 Åtgärder inom kommunikation
Kommunikationsinsatser görs parallellt med åtgärder i infrastrukturen för att få fler att få 
upp ögonen för cykelns potential samt att höja dess status som transportmedel.

Följande kommunikationsinsatser ska utföras för att främja cykling: 

• För tydliggöra att cykling är en prioriterad fråga för staden, förstärka värdet av 
cykelsatsningar och skapa motivation till ökad cykling ska kommunikations-
planen revideras inför varje verksamhetsår.

• Genom att skapa en cykelpanel med stadens cyklister får kommunen en möj-
lighet till dialog för att utvärdera cyklisternas nöjdhet och få kännedom om hur 
olika stöd och tjänster upplevs. En cykelpanel med aktiva cyklister kan exem-
pelvis även vara med och tycka till om nya åtgärdsförslag.

• Fortsätta med Västra Götalandsregionens projekt Vintercyklist som går ut på 
att utvalda cyklister får dubbdäck mot att de svarar på enkäter med frågor om 
vinterväghållning bland annat.

• Delta i Västra Götalandsregionens kampanj Cykelvänlig arbetsplats som upp-
manar arbetsplatser att bli mer cykelvänliga så fler anställda väjer att ta cykeln 
ta jobbet istället för bilen.

• I samband med att utvalda större infrastrukturåtgärder blir färdigställda ska 
invigningar hållas för att lyfta fram kommunens cykelprojekt.

• Genom att genomföra cykelevenemang där staden får en möjlighet att föra 
en dialog med cyklisterna och kan berätta mer om cykel i Borås eller fortsätta 
uppmana de som redan cyklar att fortsätta cykla året runt.

Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Kommunikationsinsatser 0,5 Mnkr/år

figur 6. Cyklist som deltagit i projektet Vintercyklist.
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3.7 Åtgärder inom stöd och tjänster
Ett bra utbud av olika stöd och tjänster gör cykling mer attraktivt. Ett sätt att hålla en hög 
nivå på utbudet är omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Följande åtgärder inom stöd och tjänster ska utföras för att främja cykling:

• För att kunna erbjuda cyklisterna ett bra utbud av servicestöd är det viktigt 
att känna marknaden samt att lyssna av cyklisternas behov. Under perioden 
kommer nya produkter köpas in för både test och utvärdering. 

• För att hitta platser som både fångar upp många cyklister samt ger mest nytta 
för pengarna ska en områdesanalys utföras med målsättningen att hitta minst 
tre platser inom Borås tätort där serviceplatser kan erbjudas.

• Testa och utvärdera möjligheten att samla in cykeltrafikdata via appar i mobil-
telefoner som kan ge ökad kunskap om cyklisters ruttval som underlag för 
olika drift- och underhållsåtgärder samt åtgärder i cykelinfrastrukturen.

• Cykelvägvisning som sträcker sig hela vägen ut till serviceorterna ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk. I nuläget saknas vägvisning för strå-
ken ut till Sjöbo/Fristad och till Kristineberg vilket ska byggas ut. Stråket till 
Trandared - Dalsjöfors är ej komplett så komplettering ska ske under den kom-
mande perioden.

Åtgärdstyp Uppskattad kostnad *

Serviceprodukter (ex stöd vid trafikljus) 0,2 Mnkr

Serviceplatser för cyklister 0,2 Mnkr

Samla in cykeltrafikdata 0,3 Mnkr

Utbyggnad och komplettering av cykelvägvisning 0,15 Mnkr

* Den uppskattade kostnaden är gjord utifrån en grov beräkning för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av respektive åtgärd.

4. Uppföljning
4.1. Cykelbokslut
Vartannat år ska det tas fram ett cykelbokslut som beskriver de åtgärder som utförts av 
Tekniska förvaltningen samt hur cyklingen utvecklats under de aktuella åren. Åtgärderna 
kan vara både fysiska åtgärder, främst i form av ny- eller ombyggnation av både kommunens 
och Trafikverkets gång- och cykelvägar men även attitydförändrande åtgärder.

Informationen om antalet cyklister följs kontinuerligt upp via stadens åtta cykelbarometrar 
där resultatet används som indikatorer i olika rapporter och analyser. Cykelbarometern 
består i de flesta fallen av en digital informationstavla som står längs med cykelvägen.
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Dnr TEN 2019-00605 1.1.3.0 
 

  

 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag: 29 januari, 26 
februari, 25 mars, 28 april, 27-28 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 28 
oktober, 24 november och 16 december.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på Tekniska nämndens 
sammanträdesdagar 2020 (se bilaga).                

Beslutsunderlag 
1. Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2020                                
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



  
 
Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2020 
 

Koncept till 
kansliet 

Presidium 
Tisdag 
Kl. 10.00 

Handlingarna 
publiceras på 
Borås Stads 
hemsida och i 
Ciceron 
Assistent 

Teknisk nämnd  
Onsdag 
KL 13.00 

Kommunfullmäktige 
Torsdag 
Kl. 18.00 
 
 
 
 
 
 

16/1 21/1 23/1 29/1 

 

23/1 

13/2 18/2 20/2 26/2 

 

20/2 3) 

12/3 17/3 19/3 25/3 

 

19/3 

16/4 21/4 22/4 28/4 (tis) 

 

29/4 2) 

14/5 19/5 21/5 27/5-28/54) 

 

14/5 

11/6 16/6 18/6 24/6 
 

17/6 

13/8 18/8 20/8 26/8 

 

27/8 

17/9 22/9 24/9 30/9  

 

24/9 3) 

15/10 20/10 22/10 28/10 

 

15/10 

12/11 17/11 18/11 24/11 (tis) 

 
 

25/11-26/11 1) 

3/12 8/12 

 

10/12 16/12 

 

10/12 

14/1-2020 19/1-2020 21/1-2020 27/1-2021 

 

X/1-2021 
 

1) Kommunfullmäktige börjar 09:30 
2) Kommunfullmäktige börjar 13:00 med allmänhetens frågestund 
3) 
4) 

Kommunfullmäktige börjar 17:00 med allmänhetens frågestund 
Studieresa med genomgång av Budget 2021 

 

Årsredovisning 2019 ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 26 februari 2020 
Budgetuppföljning till och med april ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 20 maj 2020 
Budget 2021 ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 28 augusti 2020 
Budgetuppföljning till och med augusti ska vara inlämnad till Kommunstyrelsen den 25 september 2020 
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Ekonomi september 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till 
handlingarna samt att översända densamma till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober redogjort för det 
ekonomiska resultatet september 2019.               

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi september 2019                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 

 

 
 

 
Kommentar till resultat september 2019 
 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar:  

• väghållning, skog, parker m.m. 
• persontransporter  

 
Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER
Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår

2018 2019 2019 tkr 2019 tkr
Intäkter
Statsbidrag 3 772 3 461 3 250 -212 3 515 265
Övr avgifter o ersättn 85 865 75 198 76 498 1 300 101 672 25 174
SUMMA INTÄKTER 89 638 78 659 79 747 1 089 105 187 25 440

Kostnader
Personalkostnader 44 458 46 945 46 152 -793 62 731 16 579
 - därav pers.utveckling 1 184 2 081 1 157 -924 2 774 1 617
Lokal- och markhyror 10 587 8 617 11 246 2 628 11 490 244
Material o övr tjänster 149 152 146 248 148 504 2 256 200 666 52 162
Bidrag 2 293 2 250 2 230 -20 2 825 595
Kapitalkostnader 31 343 32 177 32 291 114 43 020 10 729
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0
SUMMA KOSTNADER 237 834 236 237 240 422 4 186 320 732 80 310

RESULTAT -148 197 -157 578 -160 675 -3 097 -215 545 54 870  
 
Prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet.  
 
Nämndbidraget justerades under våren med +520 tkr för att kompensera för ökade 
kapitalkostnader som då fastställts för år 2019. 
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VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER M.M. 
 
Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M
Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår

2018 2019 2019 tkr 2019 tkr
Intäkter
Statsbidrag 3 649 3 461 3 130 -331 3 515 385
Övr avgifter o ersättn 76 092 66 095 66 366 271 89 092 22 726
SUMMA INTÄKTER 79 741 69 556 69 497 -60 92 607 23 111

Kostnader
Personalkostnader 31 078 34 416 31 990 -2 426 45 990 14 000
 - därav pers.utveckling 1 041 1 747 944 -803 2 329 1 385
Lokal- och markhyror 9 737 7 888 10 276 2 389 10 517 241
Material o övr tjänster 100 075 99 012 97 888 -1 124 137 000 39 112
Bidrag 2 293 2 250 2 230 -20 2 825 595
Kapitalkostnader 31 343 32 177 32 291 114 43 020 10 729
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0
SUMMA KOSTNADER 174 526 175 742 174 675 -1 067 239 352 64 677

RESULTAT -94 785 -106 186 -105 178 1 007 -146 745 41 567  

Vinterkostnaderna överstiger periodiserad budget med 1 949 tkr efter september 
månad. Prognosavvikelsen för helåret uppgår till -1 700 tkr. Avsatt buffert (1 400 tkr) 
kan komma att täcka en del av detta underskott. 

Kostnaderna för gatubelysning prognostiseras överskrida budget med ca 5 mnkr p.g.a. 
kabelfel efter omfattande fibergrävningar och ett stort ökat antal trafikskador. Till viss 
del kommer detta underskott att täckas av ökade intäkter (3 mnkr) från verksamheten 
sidoordnad verksamhet. 

Nytt för i höst är att Tekniska förvaltningen ska betala fakturor från Borås energi och 
miljö avseende dagvattentaxa för staden. Enligt Borås Energi och Miljö så har detta 
tidigare reglerats via bidrag mellan Staden och bolaget. Bidrag som tidigare lämnats till 
bolaget bör således fördelas om till Tekniska nämndens budget framöver (fr.o.m. år 
2020). För 2019 förutsätts att kompensation ges i bokslutet. Taxan för 2019 uppgår 
till 807 984 kr + moms. 

Risk föreligger att Parkverksamheten kommer överskrida budget med ca 200 tkr. 
Stora kostnader för undermåliga parkvägar belastar driftbudgeten. 

Ökade avverkningsvolymer från barkborreangrepp gör att skogsverksamheten prog-
nostiserar en positiv avvikelse med ca 1 mnkr i jämförelse med budget. Verksamheten 
"Cityvärdar" är underfinansierad med ca 500 tkr. 

I övrigt inga större avvikelser. 
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PERSONTRANSPORTER 
 
Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER
Belopp i tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget Återstår

2018 2019 2019 tkr 2019 tkr
Intäkter
Statsbidrag 123 0 119 119 0 -119
Övr avgifter o ersättn 9 774 9 102 10 132 1 029 12 580 2 448
SUMMA INTÄKTER 9 896 9 102 10 251 1 148 12 580 2 329

Kostnader
Personalkostnader 13 381 12 529 14 162 1 633 16 741 2 579
 - därav pers.utveckling 143 334 213 -121 445 232
Lokal- och markhyror 850 729 969 240 973 3
Material o övr tjänster 49 077 47 236 50 616 3 380 63 666 13 051
Bidrag 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0
SUMMA KOSTNADER 63 308 60 495 65 747 5 253 81 380 15 633

RESULTAT -53 411 -51 392 -55 497 -4 105 -68 800 13 303  

Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfull-
mäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket indikerar ett underskott även 
2019 om antalet resor skulle ligga kvar på ungefär samma nivå. 

För år 2019 prognostiseras utfallet för Persontransportavdelningen hamna på ca 74,3 
mnkr vilket således är en ökning gentemot fg år med 2,3 mnkr. 

Till och med september har färdtjänstresandet redan ökat med 5 710 resor jämfört 
med samma period år 2018. Utifrån budgeterat pris per resa ger enbart detta en ökad 
kostnad med ca 1 mnkr. Indexuppräkning och nya fordons- och dataanpassningar är 
också poster som påverkat resultatet negativt. 

 
Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Budget (tkr) 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 

Utfall (tkr) 60 335 61 721 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989  

Avvikelse -3 585 -4 521 -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439  

         

Antal resor 287 132 302 965 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094  

förändring/antal 
resor  15 833 8 955 6 671 626 -968 16 845  

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt kon-
stant medan de senaste åren har ökat från 100 elever till drygt 140 nu. Tjänsten be-
ställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska förvaltningen. Verksam-
heten särskoleskjuts har pga. ökat antal elever utökats med fler fordon och fler 
chaufförer. Prognos för året uppgår till minus 1,8 mnkr. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras på 
samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, dvs. finansieras via beställaren. 
Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 

För Persontransportavdelningen totalt beräknas avvikelsen gentemot budget uppgå 
till -5,5 mnkr för helåret. 
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INVESTERINGAR 
 
Attraktivare stad 

Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med 
fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Från anslagna medel 
under 2018 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan vid kvarteret Pallas inom 
ramen för investeringsprojektet ”Attraktiv stad”. Gatan rustades upp och komplette-
rades med en separerad cykelbana mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan. Fort-
satt utbyggnad av etapp 2 mellan Västerlånggatan och Allégatan har påbörjats och 
kommer att färdigställas hösten 2019. 

Totalt beräknas kostnaden för Lilla Brogatan bli 5,9 mnkr varav 2 mnkr kommer att 
överföras till årsanslaget för gång- och cykelvägar och 1 mnkr kommer att finansieras 
via anslagna medel för Program för tillgänglighet 

Tillgängliga medel 2019 inom projektet ”Attraktiv stad” på 1,4 mnkr kommer inte att 
räcka till nu pågående projekt på Lilla Brogatan och kommande julbelysning. 

Det beräknade överskridandet på ca 1,8 mnkr kommer att regleras i nästkommande 
års budget då ev. uppkomna under-/överskott balanseras över åren. 

 

Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus)  

Arbetena avser ombyggnad av cirkulationsplats och nybyggnad av busskörfält längs 
Göteborgsvägen i syfte att prioritera framkomligheten för kollektivtrafik på sträckan. 
Projektet utgör första etappen av flera och finansieras inom tilldelade medel inom 
Byggbonus. Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgs-
vägen utgör totalt 12 mnkr. 

 

Nybron, gångstråk Resecentrum - kongresshus 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med 
Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons rikt-
ning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen som också ger 
bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen 
i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola 
samt ombyggnad av Robert Nilssons plats har färdigställts 2019 med undantag av 
gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa 
etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

 

Reinvestering gatubelysning 

För 2019 finns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års arbeten 
innebar att tilldelade medel 2019 kvittades mot underskottet. Dock kommer det att 
finnas behov av åtgärder speciellt vad avser utbyte av elkablar till följd av de ökande 
antal kabelfel som uppträtt i samband med de omfattande fibergrävningarna. Tek-
niska nämnden räknar med att likt tidigare år utföra arbeten för ca 1 mnkr. Tillkom-
mande kostnader för kabelfel där reinvestering av ny elkabel erfordras är dock svårt 
att prognostisera i dagsläget. Överskridandet av budget får ses som en investering i 
trygghetsskapande åtgärder för att kunna åtgärda slocknad belysning. 
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Smarta papperskorgar  

Projektet avser inköp av smarta solcellsdrivna papperskorgar som digitalt visar när det 
är dags att tömmas. Under 2018 upphandlades och köptes in 30 singelenheter och 1 
trippelenhet. Även inköp av programvara för styrning av enheterna ingår i projektet. 
Under 2019 har ytterligare 30 papperskorgar köpts in och placerats ut. 

Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och en re-
nare centrummiljö. Framöver kommer, vid behov, nya smarta papperskorgar att kö-
pas in inom gällande ramavtal. 

 

Trygghetsfrämjande åtgärder 

Åtgärder för förbättrad trygghet och tillgänglighet planeras i Annelundsparken där 
bland annat en ny entré mot Nyckelbergsrondellen samt bullerplank mot R40 beräk-
nas starta under 2019 och slutföras under 2020. 

Förbättringar med fokus på trygghet och lek planeras att utföras i Majorslunden un-
der hösten 2019. 

Sinnenas park får helt ny belysning i samband med renoveringen/återställningen efter 
EMC-projektet. 

 

Grönområdesplanen 

Under 2019 planeras återställande åtgärder av parkmiljöer som påverkats av överfö-
ringsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken. Anskarsdamm och Karpdammen 
kommer att rustas upp med början hösten 2019. Arbete med trädvårdsplanen pågår. 
Förstudie av Kronängsparken som en del av Jubileumsparken pågår. Planering och 
kartläggning pågår för att omvandla bruksgräsytor till ängsytor. 

 

Lekplatser 

Planerade 10 lekplatser är helt klara och under hösten 2019 pågår arbetet med att re-
novera ytterligare en lekplats i Majorslunden. Hässleholmsparkens lek- och aktivitets-
plats har färdigställts under våren 2019 och invigdes 1:a juni. 

 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Planerade renoveringar av trappor och parkvägar pågår. Renovering av murar i Stads-
parken samt förbättrande åtgärder vid isbanan och scenen har färdigställts under som-
maren. 

Omfattande återställningar och förbättringar av Sinnenas Park har påbörjats. Kost-
nader fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö AB till följd 
av EMC-projektet. 

Upprustning av Viskaslänten Göta pågår och beräknas vara klar under hösten 2019. 
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Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen 201909

Riktpunkt 75%

Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse

Drift 2017 2018 t o m 201909 t o m 201909 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201809 t o m 201709 2019 mot budget

Persontransportavdelningen

087 Teknisk service 3 687 3 860 2 992 3 141 149 3 990 79% 2 964 2 793 3 990 0
634 Skolskjutsar obl särsk 9 199 10 783 6 673 6 257 -416 8 910 70% 7 691 6 646 10 710 1 800
644 Skolskjutsar grundskola 0 0 0 1 259 1 259 0  0 0 0 0
684 Skolskjutsar gymnsär 1 835 1 720 1 595 2 654 1 059 2 130 125% 1 248 1 410 2 130 0
797 Färdtjänst 65 537 69 707 49 235 52 437 3 202 66 350 79% 51 405 48 217 72 150 5 800

. Summa kostnader 80 258 86 071 60 495 65 747 5 253 81 380 81% 63 308 59 068 88 980 7 600
 

087 Teknisk service 3 547 4 043 2 660 2 464 -196 3 990 62% 2 764 1 939 3 990 0
634 Skolskjutsar obl särsk 1 814 1 881 0 0 0 0  1 223 1 152 2 210 2 210
644 Skolskjutsar grundskola 0 0 1 657 1 298 -360 2 210 59% 0 0 0 -2 210
797 Färdtjänst 6 828 8 157 4 785 6 489 1 704 6 380 102% 5 909 4 956 8 480 2 100

. Summa Intäkter 12 188 14 081 9 102 10 251 1 148 12 580 81% 9 896 8 047 14 680 2 100

. Netto (int.- kostn.) -68 070 -71 989 -51 392 -55 497 -4 105 -68 800 81% -53 411 -51 021 -74 300 -5 500

Park- och skogsavdelningen
087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 2 085 1 938 -147 2 785 70% 2 005 1 962 2 785 0
223 Mark och fastighetsreserv 1 213 1 172 911 717 -193 1 215 59% 703 903 1 250 35
267 Naturreservat 1 548 2 018 1 214 915 -299 1 620 56% 700 625 1 520 -100
268 Kalkningsåtgärder 3 411 3 299 1 210 922 -288 3 624 25% 742 815 3 324 -300
268 Naturvård 469 689 450 222 -228 600 37% 219 181 600 0
268 Natur- och rekreationsleder 771 875 637 520 -116 850 61% 574 626 850 0
373 Parker och lekplatser 18 191 17 888 13 685 13 276 -410 18 450 72% 11 668 11 260 18 946 496
373 Park kapitalkostnader 6 629 7 142 5 782 5 801 20 7 730 75% 5 362 4 974 7 730 0
428 Fiskevatten 986 1 036 716 800 84 956 84% 728 746 1 056 100
578 Skogsdrift 12 595 14 052 12 655 8 121 -4 535 16 878 48% 7 356 6 302 17 878 1 000
832 OSA-arbeten 15 651 16 739 13 076 12 479 -597 17 460 71% 11 562 11 485 17 460 0
832 Gröna vägen 1 593 2 905 2 208 1 808 -400 2 950 61% 2 158 1 141 2 850 -100
832 Cityvärdar 485 529 524 405 -119 700 58% 394 662 700 0

. Summa kostnader 66 403 71 041 55 154 47 925 -7 228 75 817 63% 44 171 41 683 76 948 1 131

087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 2 089 0 -2 089 2 785 0% 0 0 2 785 0
223 Mark och fastighetsreserv 222 171 109 180 71 145 124% 171 222 180 35
267 Naturreservat 372 517 53 0 -53 70 0% 104 67 70 0
268 Kalkningsåtgärder 3 330 3 203 3 524 3 010 -514 3 524 85% 3 223 3 198 3 224 -300
268 Naturvård 94 141 75 -5 -80 100 -5% 21 3 100 0
268 Natur- och rekreationsleder 24 0 0 3 3 0  0 0 0 0
373 Parker och lekplatser 885 395 113 458 345 150 305% 138 426 446 296
428 Fiskevatten 239 280 154 126 -29 206 61% 69 62 206 0
578 Skogsdrift 18 431 20 276 17 158 17 004 -154 22 878 74% 9 194 7 850 24 878 2 000
832 OSA-arbeten 4 045 4 091 2 595 1 040 -1 555 3 460 30% 917 1 927 3 460 0
832 Gröna vägen 1 276 2 351 1 838 1 001 -836 2 450 41% 2 901 418 2 350 -100
832 Cityvärdar 200 223 525 0 -525 700 0% 23 25 200 -500

. Summa Intäkter 31 980 34 348 28 231 22 815 -5 416 36 467 63% 16 761 14 197 37 898 1 431

. Netto (int.- kostn.) -34 424 -36 693 -26 922 -25 110 1 812 -39 350 64% -27 409 -27 486 -39 050 300
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Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse

Drift 2017 2018 t o m 201909 t o m 201909 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201809 t o m 201709 2019 mot budget

Väghållning
268 Övriga miljöskyddsåtgärder 594 757 900 631 -269 1 200 53% 524 390 1 200 0
301 Planering, projektering, trafik, 16 617 18 617 14 770 14 374 -396 19 725 73% 13 555 12 817 19 725 0
301 Kapitalkostnader 31 770 34 613 26 395 26 490 95 35 290 75% 25 981 23 827 35 290 0
303 Huvudgator 14 318 20 258 9 063 12 612 3 549 12 443 101% 9 932 8 139 14 253 1 810
313 Lokalgator 14 800 28 418 13 735 15 220 1 486 18 868 81% 9 472 8 624 20 868 2 000
316 Vägföreningsvägar 4 920 14 877 4 094 3 892 -202 5 589 70% 2 418 3 081 7 589 2 000

. Vinterväghållning 25 340 33 010 18 060 20 009 1 949 25 800 78% 27 396 15 387 27 500 1 700
319 Väghållning, investeringsverks 20 17 0 775 775 0  0 486 0 0
323 Parkering 8 320 7 728 6 404 5 571 -833 8 540 65% 5 843 5 931 8 540 0
336 Enskilda vägar utanför tätort 2 510 2 230 1 925 1 911 -14 2 500 76% 1 994 2 428 2 500 0
348 Övriga väghållningsåtgärder 1 031 1 190 1 252 925 -328 1 670 55% 719 567 1 670 0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 324 370 278 266 -11 370 72% 259 211 370 0
393 Sidoordnad verksamhet 37 316 32 790 14 990 15 193 203 20 000 76% 23 565 23 524 20 000 0
574 Torgplatser 125 135 113 155 43 150 103% 135 125 150 0
576 Bekvämlighetsinrättningar 51 62 52 48 -5 70 68% 47 40 70 0
591 Flygplatser 295 299 325 319 -6 325 98% 299 295 325 0

. Summa kostnader 158 351 195 371 112 355 118 391 6 035 152 540 78% 122 138 105 872 160 050 7 510
301 Planering, projektering, trafik, 4 230 4 953 2 775 2 005 -770 3 700 54% 1 882 2 195 3 700 0
303 Huvudgator 8 24 030 0 0 0 0  27 731 0 0 0
313 Lokalgator 164 159 0 0 0 0  0 0 0 0
316 Vägföreningsvägar 146 132 0 335 335 0  108 103 335 335
323 Parkering 21 254 20 778 13 845 12 876 -969 19 500 66% 14 540 15 983 19 500 0
348 Övriga väghållningsåtgärder 18 14 0 14 14 0  14 18 10 10
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 0 35 15 24 8 20 118% 0 0 20 0
393 Sidoordnad verksamhet 42 316 37 741 18 750 25 270 6 520 25 000 101% 13 015 41 265 28 000 3 000

. Summa Intäkter 68 136 87 840 35 385 40 523 5 138 48 220 84% 57 290 59 563 51 565 3 345

. Netto (int.- kostn.) -90 215 -107 531 -76 970 -77 868 -897 -104 320 75% -64 848 -46 309 -108 485 -4 165

Administration o politisk verksamhet
065 Personalserveringar 138 264 263 134 -128 350 38% 46 126 350 0
080 Administrativa verksamheter 8 509 9 286 6 866 6 797 -69 9 170 74% 7 131 6 337 9 170 0
107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 1 105 1 428 323 1 475 97% 1 039 1 007 1 475 0

. Summa kostnader 10 027 10 891 8 233 8 359 126 10 995 76% 8 215 7 471 10 995 0
065 Personalserveringar 138 264 263 268 6 350 77% 166 117 350 0
080 Administrativa verksamheter 5 509 6 286 4 571 4 784 213 6 095 78% 4 478 4 081 6 095 0
107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 1 106 1 106 0 1 475 75% 1 046 986 1 475 0

. Summa Intäkter 7 027 7 891 5 940 6 158 218 7 920 78% 5 690 5 184 7 920 0

. Netto (int.- kostn.) -3 000 -3 000 -2 293 -2 201 92 -3 075 72% -2 525 -2 287 -3 075 0

. S:a Kostn - övr ram 234 781 277 304 175 742 174 675 -1 067 239 352 73% 174 524 155 026 247 993 8 641

. S:a Int - övr ram 107 142 130 080 69 556 69 497 -60 92 607 75% 79 741 78 945 97 383 4 776

. Netto - övr ram -127 639 -147 224 -106 186 -105 178 1 007 -146 745 72% -94 783 -76 081 -150 610 -3 865

. Summa Kostnader TN 315 040 363 374 236 237 240 422 4 186 320 732 75% 237 832 214 094 336 973 16 241

. Summa Intäkter TN 119 330 144 161 78 659 79 747 1 089 105 187 76% 89 638 86 991 112 063 6 876

. Netto (int-kostn.) TN -195 709 -219 213 -157 578 -160 675 -3 097 -215 545 75% -148 195 -127 103 -224 910 -9 365
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Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen
201909 75%

Utfall Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse
Inv Text 201909 201901-201909 2019

50041 Rötskadade stolpar 0 119 116 0 1 000 000 -1 000 000
50051 Energieffektivisering belysning 356 000 1 141 120 1 341 000 1 341 000 0
50091 Borås flygplats 0 0 407 000 407 000 0
50103 Parkering för cyklar -57 122 0 0 0 0
50104 Beläggning huvudgata 0 3 408 838 7 658 000 7 658 000 0
50105 Beläggning lokalgata 3 960 000 7 275 339 0 0 0
50106 Beläggning vägföreningsväg 0 1 936 323 0 0 0
50110 Upprustn, centrummiljö 0 0 6 256 000 2 500 000 3 756 000
50130 Attraktivare stad  (budget) 0 0 1 416 000 3 200 000 -1 784 000
50133 Julbelysning 5 192 149 985 0 0 0
50140 Bullersaneringsplan 0 4 050 4 758 000 50 000 4 708 000
50144 Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre 1 012 308 3 105 369 7 817 000 3 600 000 4 217 000
50145 Bussprio Göteborgsv etapp 1 1 073 175 1 291 629 0 0 0
50146 Sjöbo torg 0 1 504 0 0 0
50147 Lilla Brogatan etapp 2 1 000 000 3 051 820 0 0 0
50148 Bussprio Göteborgsv etapp 2 0 28 431 0 0 0
50152 Promenadstråk längs Viskan 1 700 41 650 4 700 000 2 000 000 2 700 000
50186 Kollektivtrafik 2013 140 290 578 126 11 590 000 5 200 000 6 390 000
50187 Kungsgatan, bussprio RAKEL 23 200 38 200 0 0 0
50260 Program för tillgänglighet 0 0 4 416 000 4 416 000 0

. Gator, särskilt KF-anslag 7 514 743 22 171 500 50 359 000 31 372 000 18 987 000
51100 Budget Gator årsanslag 0 0 5 428 000 5 080 000 348 000
51105 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 87 407 0 0 0
51126 Busshållplatser, ombyggnad 0 382 902 0 0 0
51134 Betongöar 0 3 400 0 0 0
51149 Östgötagatan 0 37 483 0 0 0
51173 Vägvisning Akademiplatsen/Simonsland 40 295 402 874 0 0 0
51186 Garantibesiktningar 0 116 673 0 0 0

. Gator, årsanslag 40 295 1 030 739 5 428 000 5 080 000 348 000
51500 GC-vägar årsanslag 0 0 24 406 000 21 470 000 2 936 000
51527 Cykelvägvisning 0 28 440 0 0 0
51536 GC-väg Kärrgatan 560 279 2 608 684 0 0 0
51539 GC-väg Bockasjögatan 0 15 363 0 0 0
51548 GC Kyrkvägen 0 2 504 698 0 0 0
51552 GC-Gässlösavägen 0 607 137 0 0 0
51554 GC-väg Viaredsvägen 7 750 26 886 0 0 0
51556 GC-väg Brämhultsvägen 0 701 840 0 0 0
51557 Cykelparkering 57 122 155 581 0 0 0
51558 GC-väg Hestra 8 251 71 861 0 0 0
51559 GC - Jössagatan 0 240 000 0 0 0

. GCM-vägar årsanslag 633 402 6 960 491 24 406 000 21 470 000 2 936 000
58060 Grönområdesplan 304 495 606 601 1 354 000 1 354 000 0
58062 Lekplatser 3 590 000 5 992 922 6 242 000 6 242 000 0
58075 Trygghetsbelysning 0 467 361 1 022 000 1 022 000 0
58081 Papperskorgar 3 999 1 751 100 1 520 000 1 770 000 -250 000
58090 Div. mindre parkinvesteringar 698 000 3 426 781 3 219 000 3 219 000 0

. Park 4 596 494 12 244 765 13 357 000 13 607 000 -250 000

. Samtliga inv-projekt TF 12 784 935 42 407 494 93 550 000 71 529 000 22 021 000
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Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad (förnyat samråd)     

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra 
Brämhult.        

Ärendet i sin helhet 
Förslaget till planprogram har tidigare varit på samråd nov-dec 2018. 
Kompletteringar av tidigare förslag till planprogram innebär förslag om ett nytt 
exploateringsområde för bostäder norr om Damkullevägen, ett mindre område 
för bostäder vid Flädergatan samt ett utökat område för verksamheter vid 
Kyllared.  

Tekniska nämndens tidigare synpunkt att anpassa Kyrkvägens standard med 
hänsyn till de oskyddade trafikanternas krav på säkerhet och framkomligheten 
för biltrafiken föreslås lösas genom att stänga Kyrkvägen söder om Korsningen 
vid Sörbo. Därigenom ges Kyrkvägen funktionen som lokalgata till gagn för 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Östra 
Brämhult        

 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Planprogram för Östra Brämhult. Svensgärde 3:1 m.fl 
 

Beslutet expedieras till 
1.Samhällsbyggnadsnämnden,  detaljplanering@boras.se , BN 2015-1200 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Agnes Sandstedt, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

SAMMANFATTNING
Syftet med detta planprogram är att skapa underlag och ge 
riktlinjer för kommande detaljplaner, förhandsbesked och 
bygglov i Östra Brämhult. 

Brämhult gränsar i öster till värdefulla natur- och 
kulturmiljöer samt områden av betydelse för landskapsbilden 
och för rekreation. Brämhult är också ett attraktivt 
bostadsområde och det finns ett stort intresse för 
byggnation. Det har därför bedömts finnas ett behov av 
riktlinjer för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra. 

Som underlag för planprogrammet har en översiktlig 
kartläggning (habitatnätverksanalys) gjorts av olika 
livsmiljöer (naturtyper)och dess spridningslänkar som 
är av betydelse för olika arters överlevnad och därmed 
den biologiska mångfalden. Kultur- och fornlämningar 
har inventerats. Sen tidigare finns Naturdatabasen med 
inventerade klassade naturvärden och Grönområdesplanen 
med klassning utifrån både natur- och rekreationsvärdet.
Riktlinjer föreslås i syfte att skydda värdefulla områden från 
åtgärder/byggnation som riskerar skada dess värden. 

Med hänsyn till ovanstående värden och andra 
planeringsaspekter som t ex kollektivtrafik och annan 
infrastrukutur ger planprogrammet förslag på områden som 
bedöms som lämpliga för ny sammanhållen bebyggelse. 
Nya bostäder planeras redan inom ett markområde 
utmed Kyrkvägen, Brämhultshöjd och uppdrag finns för 
ett nytt verksamhetsområde vid väg 40 Kyllaredsmotet, 
(dessa redovisas som pågående projekt). Planprogrammet 
föreslår därutöver nya bostäder på ett mindre område vid 
Tyllgatan/Kärrarondellen, ett större område i slutet av/
norr om Dammkullevägen och ett mindre område vid 
Flädergatan. Sistnämnda två områden har tillkommit efter 
programsamrådet i nov-dec 2018 och är anledningen till att 
planprogrammet skickas på förnyat samråd. 
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SYFTE
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults 
värdefulla natur- och kultur- och rekreationsområden och ge 
riktlinjer för bevarande av dessa.

Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt 
och nya områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för ny byggnation.

BAKGRUND
Brämhult i nordöstra delen av Borås är ett attraktivt 
bostadsområde och det finns ett stort intresse för byggnation 
av nya bostäder samtidigt som det finns värdefulla natur- och 
kulturmiljöer att ta hänsyn till. För att kunna möta framtida 
markanspråk finns ett behov av underlag, avvägningar mellan 
olika intressen och riktlinjer för lämplig markanvändning. 

Flera pågående uppdrag/projekt finns i området; 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för nya bostäder vid Kyrkvägen, Brämhultshöjd 
(prövas samtidigt med planprogrammet). Det finns också ett 
uppdrag att ta fram detaljplan för ett verksamhetsområde vid 
väg 40, Kyllaredsmotet. Svenska Kyrkan bygger för närvarande 
ut kyrkogården vid Brämhults Kyrka. Det söks även många 
enskilda bygglov och förhandsbesked i området.

KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 i beslut § 318 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i nära samarbete med 
Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram.
Begäran grundar sig på att det i dagsläget finns ett stort 
exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade 2015-08-27 i 
beslut § 244 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta planprogram.

SBN beslutade 2018-10-25 i beslut § 256 att sända 
planprogrammet på samråd.

SBN beslutade 2019-04-24 i beslut § 128 att godkänna 
information om inkomna samrådssynpunkter. 

Inledning
ARBETSMODELL 
Planprogrammet har arbetats fram i ett projektstudioformat. 
Projektstudion är ett arbetssätt där man mixar kompetenser 
från strategisk nivå till utförande- och genomförandenivå i 
ett projektstudioteam. Projektstudioteamet har inledningsvis 
arbetat med att identifiera viktiga utgångspunkter baserade på 
olika kompetenser och kunskaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop 
under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling 
och samordning. 

SBN beslutade 2019-08-29 i beslut § 234 att godkänna 
samrådsredogörelsen och sända det reviderade planprogrammet 
på förnyat samråd. Till detta beslut togs ett tilläggsbeslut 2019-
09-10 § 2061 att planprogrammet kompletteras med ett mindre 
område för bostäder vid Flädergatan.

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET 
Planprogrammet var på samråd under nov-dec 2018. Samtliga 
inkomna synpunkter, bemötande och ändringar finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samrådet har föranlett några större ändringar och därför görs ett  
ett förnyat samråd av planprogrammet:

• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om 
Dammkullevägen 

• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.

• Kyrkvägen föreslås att stängas av för genomfartstrafik i 
korsningen med Sörbovägen. En trafikutredning har tagits 
fram som visar hur planprogrammet påverkar trafiken.

Därutöver har mindre ändringar och förtydliganden gjorts av 
planprogrammet. Planprogrammets innehåll vad avser riktlinjer 
för bevarande av värdefulla rekreation- natur kulturmiljöer är i 
allt väsentligt bibehållet.

PROGRAMOMRÅDET 
Brämhult ligger i nordöstra delen av Borås med ca 6-7 km 
till stadskärnan. Programområdet omfattar ca 4 km2 och har 
avgränsats med hänsyn till tätortsnära rekreation-, natur- och 
kulturmiljövärden inom och i närheten av Östra Brämhult. 

Ordmolnet visar ord som workshopdeltagarna satte på Brämhult om 
platsen, framtida utbyggnad, utamaningar, möjligheter etc. 
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ÖVERGRIPANDE KOMMUNALA BESLUT OCH    
PLANER

GÄLLANDE DETALJPLANER 

Gällande detaljplaner framgår av kartan bredvid.

VISION 2025

I enlighet med Borås 2025 strävar kommunen efter en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. 
Kommunen strävar även efter att förtäta befintliga 
boendemiljöer där befintlig infrastruktur kan tas tillvara.

ÖVERSIKTSPLAN

Borås Stads nya översiktsplan (som antogs 2018) innefattar 
utvecklingsstrategier och rekommendationer för kommunens 
markanvändning. 

De redan bebyggda delarna av Brämhult anges som övrig stads- 
och tätortsbebyggelse. Det innebär att kommunen är positiv till 
nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering 
med bostäder och blandad användning rekommenderas i lägen 
som stärker lokal handel och service.

Översiktsplanen pekar också ut möjliga utredningsområden 
för nya storskaliga verksamhetsområden utanför staden, bl a. 
området V1 Kyllared/Östra Brämhult: Området bedöms ha 
potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter 
som inte kräver centrala lägen

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

I juni 2019 antog Kommunfullmäktige riktlinjer för 
bostadsförsörjning, handlingsplan för bostadsbyggandet och 
befolknings- och bostadsanalys. Riktlinjerna anger att kommunen 
ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är 
resurseffektivt ur markanvändnings- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

Riktlinje för Brämhult är att bygga komplettera med nya bostads- 
och upplåtelseformer och att bygga i närhet till stadsdelstorg 
och kollektivtrafikstråk. Det stämmer väl med föreslagna nya 
områden för bostäder i planprogrammet.

Gällande detaljplaner (byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner)

Förutsättningar och förändringar
LANDSKAP
Borås Stad ligger i ett storskaligt sprickdalslandskap där de 
stora sprickdalarna följer en nordöst-sydvästlig riktning och 
de mindre sprickdalarna ligger vertikalt mot huvudriktningen. 
Sprickdalarna kan variera i storlek, men man upplever hela 
landskapet som kammat. Den uppodlade marken, bebyggelsen 
och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna.

DRUMLINERNA

En karaktärsfull del av landskapet inom programområdet 
är den 2,5 km meter långa Brämhultsdrumlinen som 
sträcker sig i nordöst -sydvästlig riktning hela vägen genom 
odlingslandskapet från Främgärde ner till korsningen 
Kyrkvägen-Dammgatan. 

En drumlin är en långsträckt höjdrygg som bildades vid botten 
av inlandsisen. Drumliner är svagt välvda och har formen av 
en val med nosen/bergskärnan vänd mot nordost varifrån 
inlandsisen vuxit fram. På valens rygg/drumlinens läsida och 
lutningen mot sydväst har stora mängder morän avlagrats, 
vilket förklarar det gynnsamma läget för odling. På stora 
drumliner som denna påbörjades inte sällan odlingen redan 
under bronsåldern. 

Uppe på Brämhultsdrumlinen sträcker sig den gamla 
landsvägen, Kyrkvägen, i stort sett i sin gamla sträckning. 
Drumlinens svagt välvda form framträder tydligt i det öppna 
odlingslandskapet och erbjuder långa vida vyer runt om, när 
man rör sig utmed Kyrkvägen. Vid Sörbo finns ytterligare ett 
par mindre parallella drumliner som är mycket framträdande 
i landskapet. Bebyggelsen på de ursprungliga gårdarna 
Främgärde, Sörbo, liksom flera kvarvarande utflyttargårdar 
från 1800-talet, är kopplade till jordbruk och djurhållning.

DALGÅNGEN

Brämhults villabebyggelse är belägen i den platta dalgången 
mellan drumlinen och det högt belägna skogsområdet vid 
Ymer och bort mot Borhult. Dalgången är platt och har en 
svag lutning mot sydväst vilket är den generella lutningen i 
hela landskapet.

Bild från Kyrkvägen i Främgärde visar Brämhultsdrumlinens välvda form 
i landskapet.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

YMER

Ymer, norr om Brämhult, är ett populärt rekreationsområde 
med flera motionsspår, skidstadion, discgolfbana, boule, utegym 
och grillplats. Inom området bedriver Idrottsklubben Ymer 
sina sektioner inom orientering, frisbee, skidor, cykel, boule och 
motion. 

Ymerområdet är under utveckling. Planprogrammet främjar 
friluftslivets intressen och ett stärkt föreningsliv. Det finns många 
olika aktiviteter i området och utvecklingen behöver därför 
ske koordinerat med hänsyn till de olika intresseanspråken. De 
åtgärder som görs ska även ske i samklang med områdets höga 
natur- och kulturvärden. 

Kartan nedan visar det område i anslutning till Ymer som 
används idag och där det finns intresseanspråk för utveckling av 
friluftslivets intressen.

BORÅS SKIDSTADION

Kyrkvägen är en vacker och omtyckt väg för ridning och 
rekreation. Med föreslagen stängning av Kyrkvägen i korsningen 
mot Sörbovägen bedöms trafikmiljön förbättras för ridande och 
andra oskyddade trafikanter.

MYRÅSSKOGEN

I Myråsskogen har Brämhults scouter sin scoutstuga och 
föreningsverksamhet. Brämhults bastuförening är belägna intill 
Myråsbäcken. 

SJUHÄRADSLEDEN

Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled mellan Hindås och 
Mullsjö. I Brämhult passerar del av etapp fem förbi fornåkrar vid 
Ymergården, över Svinåsamossen och ner genom Myråsskogen, 
öster ut bakom Brämhults kyrka där det gamla gränsmärket 
Femstenarör, torpgrunden Örnatorpet samt vattenkällan 
Gullkällan är belägna. Därefter fortsätter sjuhäradsleden under 
riksväg 40 och visare österut mot Karlsaflogarna. 

Sjuhäradsleden tangerar norr om planområdet för verksamheter 
vid Kyllared och kan behöva dras om en kortare sträcka.

SKIDSTADION

Intill Ymergården finns Borås skidstadion (Borås SK), en konst-
snöanläggning som iordningställer skidspår för längdskidåkning.
Borås SK sköter skidspåren i uppdrag av Borås Stad. Skidspår 
med konstsnö prepareras för en elljusslinga om 4,6 km. Vid 
tillräcklig mängd natursnö prepareras längre spår upp till 15 
km. Inom området finns även en rullskidbana. Borås stad står 
värd för SM-veckan vintern 2021 och inför det kommer Borås 
skidstadion att utvecklas med nya lokaler.

RIDNING

Två stall med ridverksamhet finns inom planområdet. Kakas 
Ridklubb Brämhult finns på Svinåsa gård inom Ymerområdet 
med 14 hästar. Brämhults Ryttarsällskap är beläget vid 
Kyrkvägen vid infarten till Brämhults kyrka och är ett 
kollektivstall, även det med 14 hästar. Föreningarna anordnar 
tävlingar, hästhoppning och andra aktiviteter. 

Vid Brämhults Ryttarsättskap
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GRÖNOMRÅDESPLAN

I översiktsplanen redovisas Gröna och blå strukturer, dvs grönska 
och vatten som ska erbjuda den växande staden ett nära 
friluftsliv och naturupplevelser. Utpekade Park- och grönområden 
grundar sig på en grönområdesplan. 

I grönområdesplanen klassas områdena i fyra klasser 
utifrån en sammantagen bedömning av både natur- och 
rekreationsvärdet. Grönområdesplanens klass I och II områden 
(högsta respektive mycket högt värde) ska värnas från negativ 
påverkan. Övriga klass III- och IV-områden som påverkas 
ska ersättas med kompensationsåtgärder. Planeringen ska 
säkerställa sammanhängande grön infrastruktur för människors 
rekreation, djurs och växters livsförutsättningar samt tillgång till 
ekosystemtjänster.

Brämhult omges av ett stort naturområde vid Ymer som i 
översiktsplanen/grönområdesplanen klassas som högsta värde 
klass I och ett stort område vid Främgärde, Sörbo och Brämhults 
kyrka som klassas som mycket högt värde klass II för natur och 
rekreation, se karta.

GRÖNOMRÅDESPLAN 
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Vällbevarad jordkällare vid Lilla Brämhult. (foto: Kula HB)Stenmur vid Främgärde. (foto: Kula HB) 

NATUR- OCH KULTURMILJÖUTREDNINGAR

Brämhults villasamhälle gränsar i norr och i öster till skogsmark 
respektive odlingslandskap som utgör värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Som underlag för planprogrammet finns ett flertal 
utredningar, se förteckning sist i dokumentet. 

• Naturdatabasen bygger på naturvärdesinventering med 
klassning av naturvärden, se kartor sid 12 och 14

• Habitatnätverksanalys har tagits fram för ett 
större område, östra delen av Borås tätort med 
omgivningar. Denna syftar till att på en övergripande 
nivå kartlägga sambanden av habitat (livsmiljöer) för 
olika fokusarter/naturtyper och dess spridningslänkar. 
Habitatnätverksanalysen är framtagen utifrån marktäckedata 
och biotopkartering genom flygbildstolkning. Det innebär 
att naturvärdesinventeringar behöver tas fram som 
kompletterande underlag vid prövning av ärenden som 
riskerar att skada beskrivna naturvärden, se kartor sid 13-15.

• Kulturmiljöinventering har utförts inom planprogrammets 
område, se karta sid 11

HABITATNÄTVERKSANALYS

För att kartlägga de ekologiska landskapssambanden har olika 
fokusarter använts i Habitatnätverksanalysen. En fokusart är en 
arealkrävande art som är knuten till en viss typ av livsmiljö och 
vars förekomst innebär att också en mångfald andra arter finns i 
livsmiljön. Föreslagna riktlinjer är därför gynnsamma för många 
fler arter och leder till att den biologiska mångfalden kan stärkas 
som helhet. Kunskap om hur arterna använder landskapets olika 
komponenter under hela sin livscykel och hur de kan sprida 
sig har använts för att kartlägga arternas habitatnätverk, dvs 
livsmiljöer och spridingslänkar. I fragmenterade landskap med 
små lokala populationer är spridningslänkarna dem emellan 
avgörande för arternas överlevnad.

Habitatnätverksanalysen visar utbredning av livsmiljöer och 
viktiga spridningkorridorer dem emellan för respektive fokusart. 
Inom planprogrammet finns två större områden som har 
bedömts som särskilt värdefulla, dessa benämns kärnområden. 
Inom dessa kärnområden överlappar flera livsmiljöer varandra 
och naturmiljön är därför gynnsam för flera fokusarter (se karta 
Markanvändning och riktlinjer sid 21).

KULTURMILJÖINVENTERING

Tidigare kända kultur- och fornlämningar;  bl. a. gravfält, 
stensättningar, lösfynd och fossil åkermark visar att landskapet 
i Östra Brämhult varit utnyttjat under förhistorisk tid. Äldst är 
troligtvis hällkistan vid Snökulla från yngre stenåldern. 

I kulturmiljöinventeringen 2016 har en fem kvadratkilometer 
stor yta fornminnen inventerats (vilket motsvarar särskild 
utredning steg 1), varvid ytterligare gravar och fossila 
lämningar identifierades. Dessa har tillsammans med 
tidigare kända kulturlämningar värderats utifrån äldre kartor. 
Kulturmiljöinventeringen lyfter fram två områden som särskilt 
värdefulla; Främgärde- Sörbo och landskapet kring Ymergården, 
se kartan bredvid. 

Vid framtagande av detaljplaner kommer en arkeologisk 
utredning steg 2, behöva göras över de områden som ska 
exploateras och där okända fornlämningar under mark kan 
förmodas. Vid exploatering som berör nu kända fornlämningar 
kommer förundersökning att behöva göras.

Passagemöjligheten under Rv40 fungerar även som faunapassage, ett av 
fåtal ställen där djur kan korsa vägen
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KULTURMILJÖER

FRÄMGÄRDE-SÖRBO

Främgärde och Sörbos gamla inägomark (se röd inringad zon) 
är den mest innehållsrika och kulturhistoriskt intressanta miljön 
genom en nästan sammanhängande fossil odlingsmiljö. Här 
finns en bred uppsättning av lämningar; röjningsröseområden 
från förhistorisk tid, långsmala åkertegar som framträder genom 
terasskanter och stensträngar från järnåldern samt senare 
perioders återutnyttjande av marken. Gravar ligger mitt i eller 
i anslutning till de övergivna åkermarkerna. Lämningarna som 
finns på de välvda Sörbodrumlinerna framträder tydligt i dagens 
lövskogsbevuxna betesmarker och har därigenom även ett stort 
pedagogiskt upplevelsevärde. 

LANDSKAPET KRING YMER

Lida och Svinåsas gamla inägomark utgör också en variationsrik 
kulturhistorisk miljö. Lämningarna domineras av förhistorisk 
fossil åkermark, gravar och många stenmurar. Från gården 
Lida som var belägen intill dagens Ymergården finns en 
välbevarad fägata ut mot den tidigare utmarken. Lämningarna i 
lövskogsmiljön bedöms ha en upplevelsemässig potential.

BEBYGGELSELÄMNINGAR

Längs med Borhultabäcken påträffades flera välbevarade spår av 
dammar och kvarnbyggnader. Andra tidigare kända värdefulla 
bebyggelselämningar är Örnatorpet söder om Brämhults kyrka 
med bevarad husgrund, brunn och inägomark samt vid Lilla 
Brämhult med flera husgrunder och en jordkällare.

KULTURHISTORISK VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH                   

BEBYGGELSEMILJÖER: 

Inom programområdet finns en sammanhållen kulturmiljö som 
är utpekad i Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Miljön 
är koncentrerad runt Brämhults Kyrka och den konstitueras 
främst av bebyggelsen i form av kyrkobyggnaden, klockstapel 
samt en skolbyggnad och en vagnsbod. 

Även bebyggelsemiljön kring Sörbo Heleneberg och Lilla 
Brämhult bedöms idag vara intressant utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Den är dock inte utvärderad i dagsläget. 

Inom området finns också en enskild fastighet, Sörbo 1:10, 
Mossatorpet, som har utvärderats som kulturhistoriskt värdefull. 
I övrigt har ingen enskild fastighet inom planområdet pekats 
ut vid den inventering som gjordes av dåvarande Älvsborgs 
Länsmuseum 1998. Under 2019 kommer dock en revidering av 
bebyggelseinventeringen att genomföras vilket kan innebära att 
ytterligare objekt pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla. När 
historien flyttas framåt kommer ständigt nya bebyggelsemiljöer 

att betraktas som exponenter för stadens utveckling och historia. 
1970-talets villaområden är idag snart 50 år gamla och utgör en 
viktig del av vår kulturhistoria. 
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Naturvärde Odlingslandskap - Landskapsobjekt Brämhult med delobjekt utifrån Naturdatabasen.

NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP

LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT

Detta odlingslandskap är ett inventerat landskapsobjekt i 
Naturdatabasen och skiljer sig på så sätt från Naturvärde 
odlingslandskap på sid 13 som bygger på Habitatnätverksanalysen. 

RIKTLINJE 

Se specifika riktlinjer för landskapsobjektet på sid 20. Därutöver 
gäller översiktsplanens riktlinjer för Gröna och blå strukturer och 
Områden med höga naturvärden i Borås översiktsplan sid 40-41 
respektive sid 72.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Brämhult är ett lövskogsrikt, variationsrikt 
odlingslandskap i vackert höjdläge med stor betydelse för 
närrekreation. Brämhult Kyrka och bygden runt den ligger 
med utsikt åt sydväst. Landskapet är tilltalande med ekhagar, 
björkhagar, stenmurar, öppna betesmarker och små körvägar. 
Landskapsobjekt Brämhult har som helhet klass III högt 
naturvärde i naturdatabasen. Observera att området också är 
utpekat i grönområdesplanen, men där med en högre klassning, 
klass II mycket högt naturvärde. Inom landskapsobjektet 
Brämhult (08-082-00) finns följande delobjekt:

1. Lövskog: klass III högt naturvärde 
Delvis betade lövskogsbestånd med ek, björk 
och klibbal, inslag av äldre ädellövträd.

2. Hagmark: klass II mycket högt naturvärde
Vid gården Sörbo finns en särskilt värdefull ekhage. 
Hagen består dels av tätare ekhagepartier, dels av 
öppnare mark omväxlande med hasselbuskage och 
stora odlingsrösen. Området har artrikt fågelliv med 
bl.a. fyra hackspettsarter samt nötkråka. Det är också 
betydelsefullt för friluftslivet och hyser bl. a. en forngrav. 

3. Hagmark: klass III högt naturvärde
Öppen hagmark med en del grova ekar, askar och grov al. 
Större delen av hagen är fuktig med älgörtsbestånd, men i 
kanterna är det torrare. Hagen betas av hästar men skulle 
behöva betas ned av t ex kor för att gynna gräsväxten.

4. Solitära träd: klass III högt naturvärde
Utmed landsvägen norr om kyrkan växer en rad 
med grova almar och kring gårdarna står enstaka 
vårdträd och alléer. På dessa växer ovanliga lavar 
och mossor bl a den hotade alléorangelaven. 

6. Barrskog: klass III högt naturvärde
Utmed Sörbobäcken finns en gransumpskog, kullfallna 
träd och rik mossvegetation med inslag av arter som 
signalerar höga naturvärden. Bland förekommande mossor 
kan nämnas mörk husmossa och rutlungmossa.

7. Solitära träd: klass III högt naturvärde
Kyrkomiljö med grova bokar, ekar, askar och 
björkar. Även grova sälgar och rönnar.
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NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGSLÄNKAR            
FÖR GRODDJUR

Groddjur och mindre hackspett trivs i viss mån i samma 
livsmiljöer, dvs på platser med närhet till vatten och i äldre 
åker-/ängs-/betesmarker, där den stora mängden odlingsrösen 
är en lämplig livsmiljö för många växter och djur. Groddjur, 
som även representerar andra amfibier, lever både på land och i 
vatten. Dess livsmiljö består av murkna träd och stubbar, blockig 
terräng, fuktig lövdominerad skog, fuktiga hagar och permanenta 
vattensamlingar. Småvatten och dammar är livsnödvändiga för 
groddjurens reproduktion, generellt råder brist på lekvatten.

RIKTLINJE

Byggnation kan prövas under förutsättning att nedanstående 
värden inte påverkas negativt. För bedömning i ärenden behöver 
underlaget kompletteras med naturvärdesinventering. 

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridningslänkar på kartan:

• Livsmiljön vid Sörbo-Främgärde samt Hallabron bör 
undantas från större exploatering pga habitatets storlek och 
då det finns bra spridningsstråk från detta habitat till andra 
områden. Avgränsningen behöver förtydligas med detaljerad 
habitatnätverksanalys.

• Lekvatten såsom småvatten, bäckar och diken värnas och 
lämpliga ekologiska kantzoner säkerställs. Tillskapande av 
nya lekvatten ger goda resultat och uppmuntras. Lekvatten 
bör undantas från exploatering även utanför utpekade 
livsmiljöer och spridningsstråk.

• Livsmiljön i odlingslandskapets småbiotoper, såsom 
stenrösen, murar och husgrunder värnas. Grova skyddsvärda 
lövträd och döda murkna träd värnas.

• Vid planering av ny bebyggelse behöver groddjurens 
aktivitetsområden och spridningsvägar särskilt främjas 
genom att synliggöra yt- och dagvatten, nyskapa/återskapa 
vattenstråk och fuktmiljöer. 

• Riksväg 40 försvårar spridningen i livsmiljön 
Hallabron. Åtgärder för förbättrade/återupprättande av 
spridningsmöjligheter bör prioriteras.

Livsmiljöer och spridningslänkar för fokusart groddjur utifrån Habitatnätverksanalysen.



14

NATURVÄRDE LÖVSKOG

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNINGSLÄNKAR            
FÖR MINDRE HACKSPETT

Mindre hackspett lever i löv- och blandskog med förekomst av 
äldre träd, särskilt ädellövträd. Arten missgynnas av avverkning 
av äldre lövträd samt dränering och avverkning av al- och 
björkkärr. Död ved är en bristvara i samtliga skogliga naturtyper. 
Den döda veden som innehåller många insekter, mossor och 
lavar är en förutsättning för tex hackspettar att hitta föda. 
Analysen visar att det är en brist på livsmiljöer för mindre 
hackspett i förhållande till det generella måttet för hur mycket 
livsmiljö som behövs för att bibehålla en art i ett landskap. 

RIKTLINJE

Enstaka byggnader kan prövas under förutsättning 
att nedanstående värden inte påverkas negativt. För 
bedömning i ärenden behöver underlaget kompletteras med 
naturvärdesinventering.

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridningslänkar på kartan:
• Samtliga utpekade livsmiljöer bör bevaras. 

• Ädellövskog värnas. Plantering av ny lövskog med olika 
arter av lövträd uppmuntras.

• Döda murkna träd värnas.

• Utpekad spridningslänk mellan värdekärna 1 och 2 är svag 
och behöver stärkas genom en mosaik med olika lövträd; 
lind, björk, al och ek samt kontinuerligt förekommande död 
ved i solbelysta lägen. 

• Riksväg 40 är en stor barriär för spridning i nord-sydlig 
riktning, åtgärder bör prioriteras.

Naturvärde Lövskog som livsmiljö för fokusart mindre hackspett utifrån Habitatnätverksanalysen - gröna ytor.
Landskapsobjekt Ymergården med delobjekt utifrån Naturdatabasen - markerade med svart linje.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Ymergården
Landskapsobjektet som helhet utgörs av lövskog 
och hagmark, är av stor betydelse för friluftslivet 
och har mycket högt naturvärde – klass II.

Inom landskapsobjektet Ymer (08-036-
00) finns följande delobjekt:

1. Stor lövskog med inslag av lundflora och 
signalarter - klass II mycket högt naturvärde 

Borås skidstadion ligger högt vid Lida. I omgivningarna kring 
friluftsgården finns lövskog och öppna betesmarker som 
bidrar till att skapa en tilltalande miljö kring stadion och 
motionsspåren. Skogen utgörs till viss del av yngre gallrad 
hedekskog men i östsluttningen återfinns frodigare vegetation 
med äldre mossbelupna ekar, hassel och en del ask. På 
askarna växer rikligt med korallblylav och på ekar påträffas 
svavelticka. En hel del torrakor förekommer. Fältskiktet 
är örtrikt med inslag av blåsippa, skogssallat och ormbär. 
Lövskogen genomkorsas av ett stort antal motionsspår.

2. Hagmark med inslag av ogödslad 
flora - klass III högt naturvärde

Väster om stadion ligger en vacker öppen hagmark 
med spridda björkar och ekar. Marken är välbetad av 
hästar och bitvis stenig. Floran omfattar flera av de 
naturligt förekommande ängsväxterna och visar endast 
svaga tecken på gödsling. Slåttergubbe förekommer. I 
kanten av betesmarken ligger en kreatursdamm. 

3. Bokskog - klass III högt naturvärde

Ytterligare västerut växer en fin liten bokskog med mossbelupna 
bokar som står i en varierad och något kuperad terräng.
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NATURVÄRDE BARRSKOG

LIVSMILJÖER OCH SPRINDNINGSLÄNKAR         
FÖR BARRSKOGSMESAR

Barrskogsmesar är fokusart för barrskogsnätverket. Arterna 
gynnas av större sammanhängande barr- och blandskogar, 
särskilt talldominerad skog. 

RIKTLINJE

Enstaka byggnader kan prövas under förutsättning 
att nedanstående värden inte påverkas negativt. För 
bedömning i ärenden behöver underlaget kompletteras med 
naturvärdesinventering.

VÄRDEN 

Inom markerade områden och spridingslänkar på kartan:

• Gammal barrskog värnas.

• Flerskiktat och rikt busk- och trädskikt värnas.

• Fuktstråk värnas.

• Döda murkna träd värnas.

Naturvärde Barrskog som livsmiljö och spridningslänkar för foikusart barrskogsmesar utifrån Habitatnätverksanalysen - gröna ytor.
Landskapsobjekt Svinåsamossen (1) och Myråsskogen (2) utifrån Naturdatabasen - svart linje.

INFORMATION FRÅN NATURDATABASEN

Landskapsobjekt Svinåsamossen (1)
Område med naturskogskaraktär - Klass IV visst 
naturvärde. Barrnaturskog med gamla grova träd 
och inslag av död ved i torrträd och lågor.

Landskapsobjekt Myråsskogen (2)
Barrskog med stor betydelse för närrekreation 
– klass III högt naturvärde.

Skogen i anslutning till Myrås är ett närrekreationsområde 
och används av skolan. Här rinner Myråsbäcken fram i en 
imponerande brant ravin. Grönvit nattviol förekommer rikligt 
på gammal odlingsmark och gullpudra växer i sumpskog.
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BEBYGGELSESTRUKTUR 
Bebyggelsen i Östra Brämhult består mestadels av bostäder i 
form av fristående villor och i mindre utsträckning av radhus. 
Inom programområdet finns två bostadsområden, ett större 
område från 1960-70-talet och ett mindre område från 2010, 
Brämhult Kärra, öster om Dammgatan. 

Det äldre området uppfördes från 1960-talets senare hälft 
och framför allt efter miljonprogrammets slut 1974. I Borås 
fullföljdes inte de storskaliga planerna av miljonprogrammet på 
grund av tekokrisen och efterfrågan på bostäder i Borås sjönk 
därmed under slutet av 70-talet. Bostadsbyggandet i Borås 
inriktades då i princip mot endast enfamiljshus och Brämhult 
är en av några nya stadsdelar utanför stadskärnan som gav 
Borås ytterligare en årsring. Områdets gatunät är typiskt från 
denna tidsperiod, med en omslutande matargata (som t ex 
Dammkullevägen) runt området varifrån återvändsgator med 
villor ansluter. Centralt i området finns en bilfri park för lek och 
rekreation. Alla villagator är anslutna med gång- och cykelväg till 
denna park.

Området Brämhult Kärra från 2010 ligger omedelbart 
sydväst om kyrkogården med anslutning från Dammgatan. 
Villaområdet har en högre täthet jämfört med det närliggande 
1970-talsområdet. Trafiken i området är strukturerad som en 
ringgata med två kopplade gatuslingor. 

Kyrkvägen, som är en gammal landsväg, går igenom jordbruks-
landskapet uppe på drumlinen. Väster om Kyrkvägen finns 
en smal markremsa i sluttningen ner mot villaområdet. Här 
pågår framtagande av detaljplan för bostäder. Öster om 
Kyrkvägen öppnar landskapet upp sig med större åkrar och 
betesmarker. Här ligger Brämhults Kyrka med kyrkogård, 
Brämhults Ryttarsällskap, och ett par gårdsbildningar. I denna 
del av området finns även ett flertal kulturminnen och bevarade 
stenmurar i det gamla odlingslandskapet. I nordöstra delen av 
programområdet ligger Främgärde med ett antal utskiftade 
gårdsbildningar samt Sörbo och Lilla Brämhult som tillhör 
äldre, dels oskiftade bystrukturer. Intrycket domineras av 
jordbruksmark med medelstora gårdar, betesmarker och lövskog.

TRAFIKSTRUKTUR

BILTRAFIK

Från Borås centrum nås östra Brämhult med bil via riksväg 40 
antingen från Brämhultsmotet via Dammkullevägen, Kyrkvägen 
eller från Kyllaredsmotet via Dammgatan.

En trafikutredning har utförts av Sweco 2019-07-10. 
Planprogrammet föranleder trafikalstring från föreslagna nya 
exploateringsområden, se planförslag sid 18-21. En stängning 
av Kyrkvägen söder om Sörbokrysset föreslås till följd av 
inkomna synpunkter på detaljplanen för Brämhultshöjd, vilket 
skulle innebära att genomfartstrafiken på Kyrkvägen styrs över 
till Dammkullevägen och Dammgatan. Det finns god kapacitet 
i det befintliga trafiknätet även efter föreslagen exploatering i 
planprogrammet och en stängning av Kyrkvägen.

RIKSINTRESSE FÖR VÄG 40

Förväntad trafikalstring till följd av planprogrammet är 4000 
fordonsrörelser per vardagsdygn. Verksamhetsområdet Kyllared 
bedöms stå för den största trafikalstringen. Det innebär att 
trafiken på väg 40 väster om Kyllaredsmotet ökar med 2500 
fordon/dygn, vilket ger ett totalt trafikflöde på ca 31 600 
fordon/dygn enligt prognos för 2040. Den tillkommande 
trafiken från planprogrammets exploateringar bedöms inte att 

påverka kapaciteten i Kyllaredsmotet eller Brämhultsmotet i 
någon nämnvärd omfattning. Kapaciteten och framkomligheten 
på väg 40 och i moten bedöms som fortsatt god. 

För väg 40 gäller enligt länsstyrelsens föreskrifter utökad 
tillståndsplikt för byggnation inom 50 meter.

VÄG 1797 OCH 1799 (SÖRBOVÄGEN)

Trafikflödet på Sörbobvägen har mätts och är lågt. Under 
förutsättning att aktuellt förslag om att stänga korsningen med 
Kyrkvägen genomförs, föranleder planprogrammet en marginell 
trafikökning på väg 1797. Dock minskas trafiken även på del av 
sträckan. 

KOLLEKTIVTRAFIK

Brämhult har en god kollektivtrafikförsörjning med 
bussförbindelser var 15:e minut i högtrafik och därutöver var 
20:e minut. Det tar ca 25 minuter med bussen in till centrum. 
Busshållplatserna finns utmed Dammkullevägen. 

GÅNG- OCH CYKELNÄTET

Brämhult har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät in till staden. 
Cykelväg finns längs med hela Dammkullevägen. Cykelvägen 
i den centrala parkmarken ansluter till Myråsgatan och 
Myråsskolan. Brämhults kyrka och bostäderna i Brämhult Kärra 
har cykelförbindelse söderut till Kyrkvägen via en tunnel under 
Dammgatan. En ny cykelväg färdigställdes 2018 längs södra 
delen av Kyrkvägen mellan Prästliden och Dammgatan. 

GÖTALANDSBANAN
Programområdet ligger inom de röda och gula korridorerna i 
utredningsområdet för Götalandsbanan, delen mellan Göteborg 
och Borås. I nuläget bedöms korridorerna inte som riksintresse 
för kommunikation. Korridorerna ska beaktas i kommande 
detaljplaner. 

Flygfoto över Brämhult villabebyggelse från 1970-talet. 
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OFFENTLIG SERVICE 

Det finns tre förskolor inom eller i närheten av programområdet; 
Kärrabackens förskola vid Dammgatan vilken öppnades i 
november 2017 med sex avdelningar, Ängsgårdens förskola vid 
Kamgarnsgatan med fyra avdelningar och Kyrkbackens förskola 
intill Brämhults Kyrka med fyra avdelningar. 

Det finns en grundskola på Brämhult, Myråsskolan 
F-6 som är belägen 1-1,5 km från programområdet. 
Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar just nu med en förstudie 
av Myråsskolan för att kunna bygga ut Myråsskolan från 3- 
parallellig F-3 skola till 4 paralleller (från 500 till ca 750 elever) 
samt anpassa skolans övriga lokaler till en utökad elevmängd och 
en modern skolverksamhet. Färdigställande är enligt gällande 
Lokalresursplan för 2018-2020 planerat till 2021. 

Parallellt med detta arbetar Lokalförsörjningsförvaltningen 
också med att hitta en lämplig lokalisering för en ny grundskola 
F-6 i Borås. Beroende av vilken lokalisering som studien landar 
i kan framtida upptagningsområden och fördelning mellan 
grundskolorna bli annorlunda. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Nya områden ansluter till befintligt vatten- och avloppsled-
ningsnät i Brämhult. Förutsättningarna för omhändertagande av 
dagvatten omnämns i avsnittet om vatten.

Optokabelnät finns utbyggt i hela Brämhult. Fjärrvärme finns 
inte utbyggt öster om Dammgatan.

MARK

GEOTEKNIK

SGU:s jordartskarta redovisar huvudsakligen fastmark; sandig 
morän med inslag av berg inom föreslagna utbyggnadsområden. 
För Kyllared, där det finns branta lutningar, kan det finnas risk 
för ytliga ras/blocknedfall. De geotekniska förhållandena ska 
närmare klarläggas i kommande detaljplaner.

FÖRORENAD MARK
På fastigheten Sörbo 1:2 har det tidigare funnits en avfallsdeponi 
enligt information från länsstyrelsen.

VATTEN

ÖVERSVÄMNING

Risk för översvämning/skyfall ska analyseras i kommande 
detaljplaner. Planprogrammet bedöms inte påverkas av 
översvämning från vattendrag eller vid skyfall pga instängda 
områden. Föreslagna exploateringsområden består av sluttande 
och genomsläpplig mark och det finns därför goda möjligheter 
att planera områdena med en tillfredställande avrinning till 
närliggande diken och vattendrag.

MILJÖKVALITETSNORMER

Exploateringsområdena avvattnas via bäck och dike till 
Myråsbäcken som mynnar i Kransån, Lillån och slutligen i 
Viskan. Myråsbäcken och Kransån,saknar ännu klassificering 
i VISS, de är med i förvaltningscykel 3 där klassning ska göras 
2017-2021. Lillån har miljökvalitetsnorm God ekologisk 
status 2021 samt god kemisk ytvattenstatus med undantag 
för kvicksilver och bromerad difenyleter. Idag är den 
ekologiska statusen för Lillån måttlig pga vandringshinder 
och en stor del exploaterad strandzon. Såväl näringsämnen 
som försurningsbedömningen visar på God vattenkvalite.
Planprogrammet berör ingen grundvattenförekomst i VISS eller 
inom vattenskyddsområde.

Genomförande av exploateringarna i planområdet bedöms 
inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. Den snabbare 
avrinningen av dagvatten till följd av exploateringarna, finns 
möjlighet att i erforderlig mån rena och fördröja innan vattnet 
når recipient. Omhändertagande av dagvatten ska utredas och 
hanteras i detaljplan. 

STÖRNINGAR

RISK

Väg 40 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Vid 
planering av byggnation inom 150 meter från vägen (vilket berör 
verksamhetsområde för Kyllared) ska riskerna från transporterna 
med farligt gods beaktas.

Planprogrammets sammanhållna bebyggelse samt föreslagna 
nya exploateringområden ligger i utkanten av men innanför 
10-minutersgränsen, dvs det område som räddningstjänsten når 
inom 10 minuter efter larm.

BULLER OCH VIBRATIONER

Föreslagna bostadsområden är belägna vid Dammkullevägen 
samt vid Dammgatan som utgör huvudgator i vägnätet där det 
förekommer en viss andel tung trafik. Området Kyllared vid väg 
40 föreslås för verksamheter som är mindre känsliga för farligt 
gods. Påverkan av buller, vibrationer samt risk för farligt gods 
behöver utredas närmare och bedöms kunna hanteras i samband 
med respektive detaljplan. 

KONSEKVENSER

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

I planprogrammet görs ingen undersökning om kommande 
detaljplaner innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 
sjätte kapitel. Det kommer att göras i respektive detaljplan. Om 
undersökningen kommer fram till att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att 
planen ska miljöbedömas.
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RIKTLINJER FÖR NY SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

PÅGÅENDE PROJEKT

A. KYRKVÄGEN, BRÄMHULTSHÖJD

För fastigheterna Brämhult 11:1 m fl pågår planarbete (uppdrag 
gavs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-28). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ca 90 bostäder 
i form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus. Plan-
förslaget möjliggör även utvidgning av Ängsgårdens förskola. 

Utpekad spridningslänk för grodor bevaras. Även befintliga stigar 
och delar av områdets stenmurar, hagar och lövträd bevaras så 
långt det är möjligt. 

Del av planområdet är en beteshage, dvs brukningsvärd jord-
bruksmark som är skyddad i miljöbalken och endast får bebyggas 
om det finns ett väsentligt samhällsintresse. Borås Stad anser att 
föreslagen bostadsbyggnation är ett väsentligt samhällsintresse, 
lämpliga lokaliseringar för byggnation har utretts och pekats 
ut i stadens översiktsplan från 2018. Översiktsplanens mål och 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning från 2019 är att 
bygga en tät, sammanhållen och blandad stad där ny byggnation 
i huvudsak ska ske genom kompletteringar inom den befintliga 
bebyggelsestrukturen där nya bostäder ger underlag för och 
stärka befintlig service och kollektivtrafik. Inriktningen är en god 
hushållning med mark och infrastruktur. Det innebär att staden i 
översiktsplanearbetet övervägt möjliga alternativa lokaliseringar i 
staden som helhet. Flera alternativa platser för byggnation, vilka 
tidigare var utpekade som utbyggnadsområden i översiktsplanen 
från 2006, har därmed valts bort. Brämjhultshöjd ligger inom 
övrig stads-/och tätortsbebyggelse i översiktsplanen. Det innebär 
att området bedömts som lämpligt för bostäder med inslag 
av annan användning. Området utgör en förtätning i den 
långsmala markremsan mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen 
och bidrar till en sammanhållen bebyggelse och ett yteffektivt 
markutnyttjande.

B. BRÄMHULTS KYRKOGÅRD

Svenska kyrkan har fått bygglov för att utvidga kyrkogården 
vid Brämhults kyrka åt väster. Området kring Brämhults 
kyrka har högt kulturhistoriskt värde och överlappas med en 
spridningslänk för groddjur, vilket man tagit hänsyn till i arbetet 
med utbyggnaden. Den nya kyrkogårdsdelen kommer att få en 
parkkaraktär med belysta promenadvägar. En groddamm ska 
skapas i västra delen av området. En utsiktsplats och sittplatser 
på ett flertal ställen kommer att anordnas. 

Programförslag

C. VERKSAMHETSOMRÅDE KYLLARED

För området nordöst om Kyllaredsmotet vid riksväg 40 
finns ett planuppdrag (P2008-00023) för att pröva etablering 
av verksamheter på del av fastigheten Kyllared 1:156 m fl. 
Planområdet kan angöras från Dammgatan. 

Översiktsplanen anger att området har ett strategiskt läge utmed 
väg 40 och har potential som verksamhetsområde på kort 
sikt. Området lämpar sig för transportorienterad verksamhet 
eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Detalj- och 
dagligvaruhandel bör undvikas. 

Planprogrammet redovisar en lämplig yta om ca 17 hektar. 
Området sträcker sig liksom i översiktsplanen ca 1,3 km åt 
nordost men avgränsas mot norr med hänsyn till befintlig 
spridninglänk mellan två habitat för barrskogsmesar. Det 
innebär en bredd/djup av verksamhetsområdet om ca 100 
- 150 meter. Vid detaljplanering behöver erforderlig yta för 
barrskogskorridoren och det östra habitatet, vars yta också 
delvis berörs, studeras ytterligare för att närmare bestämma 
lämplig avgränsning av verksamhetsområdet mot norr. Hänsyn 
behöver härvid också tas till topografin, för att säkerställa att 
barrskogskorridoren som ska bevaras inte blir för vindutsatt på 
grund av exploateringen. Barrskogskorridoren är även viktig som 
buffert/skyddsavstånd mellan verksamhetsområdet, väg 40 och 
bostäderna i Brämhult.

Sjuhäradsleden, etapp 5 mellan Rya åsar och Karlsaflogarna, 
passerar huvudsakligen norr om, men tangerar även del av 
programområdet. Omdragning kan behöva göras en kortare 
sträcka.

Fornlämningar finns i planområdet (en milsten i sydvästra 
kanten RAÄ Brämhult 13:1) och två utanför direkt norr om 
(fossila åkrar med ett flertal röjningsrösen,RAÄ 51-52). Det 
behöver undersökas om det finns okända fornlämningar inom 
planområdet i en Arkeologisk utredning steg 2. 



19

NYA BOSTÄDER

TYLLGATAN, DEL AV BRÄMHULT 4:2

Området är cirka 4000 kvm stort ligger väster om 
Kärrarondellen. Möjligheten för bostäder i form av mindre 
flerbostadshus i 2-4 våningar kan prövas genom detaljplan.

Bostäderna kan angöras från Tyllgatan som gränsar till 
området norrifrån.  Tillsammans med pågående planförslag 
för Brämhult 11:1 m fl bidrar en byggnation av området till att 
stärka sammanhanget med och entrén till Brämhults befintliga 
bebyggelse.  Naturvärdesinventering behöver göras.

Väg 40 och planområdet för verksamheter norr om sett från Kyllaredsmotet.

Planområdet bortanför Kärrarondellen sett från Kyrkvägen.
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erforderligt skyddsavstånd lämnas till Källedalsbäcken. En 
möjlig kompensationsåtgärd som gynnar grodorna kan vara 
anläggande av dagvattendamm i naturmiljö i grönkorridoren/
spridningslänken som avgränsar planområdet i sydväst.

Det finns inga kända fornlämning i eller omkring planområdet. 
Närmsta fornlämning 150 meter bort och norr om gården 
Källedal 1 är en husgrund från nyare tid (RAÄ Brämhult 16:1).

DAMMKULLEVÄGEN, DEL AV FRÄMGÄRDE 1:20 M FL

Området är beläget i slutet av/norr om Dammkullevägen och 
omfattar ca 3-4 hektar. Området bedöms som lämpligt för 
gruppbyggda lägenheter i småskaliga flerfamiljshus 2-4 våningar 
med plats för cirka 100-200 lgh.

Området är inte ett utpekat utbyggnadsområde i översiktsplanen 
utan ligger inom Landsbygd där arella näringar prioriteras och där 
mindre bostadsområden med inslag av verksamheter kan prövas 
utifrån hänsyn till allmänna intressen samt förutsättningarna för 
teknisk försörjning. Utifrån översiktsplanens planeringsprinciper 
om boende nära kollektivtrafik, varierade bostadstyper och god 
hushållning genom effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur, 
finns dock flera fördelar med planområdet; Området är 
beläget i direkt anslutning till en busshållplats och har en 
god kollektivtrafikförsörjning med tät busstrafik. Genom att 
möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus skapas ett 
komplement till villabebyggelsen i Brämhult. Området är väl 
försörjt med infrastruktur, Dammkullevägen är idag enkelsidigt 
nyttjad, gång- och cykelväg finns hela vägen till centrum och det 
finns kapacitet i det befintliga VA-ledningssystemet.

Området angörs från Dammkullevägen i det avsnitt där diket är 
beläget på andra sidan vägen, förslagsvis som trevägskorsningar 
snett mittför Korpgatan och Duvgatan. 

Grönområdesplanen anger klass 3, högt värde och 
kompensationsåtgärder behöver därmed utredas i detaljplanen.
Det är en uppvuxen produktionskog/gran med ett fint markskikt 
och en del äldre granar. 

Enligt uppgifter från Fritidsförvaltningen och föreningslivet vid 
Ymer används inte denna del av skogen för friluftsliv. Inte heller 
bedöms en utbyggnad av detta område hindra utvecklingen av 
Ymerområdet. Dock visar flera välanvända stigar att området 
används för närrekreation. Även om området tas ianspråk 
ska det även fortsatt vara lätt att ta sig ut i skogen bakom och 
området ska därför utformas med flera allmänt tillgängliga 
passagemöjligheter, se pilar i principskissen. 

Området ligger i kanten av ett större område som i 
Habitatnätverksanalysen pekats ut som livsmiljö för grodor. 
Med hänsyn till habitatets storlek bedöms byggnation kunna 
ske utan någon större negativ påverkan, dock är det viktigt 
att särskild hänsyn tas vid utformning av området och att ett 

Dammkullevägen vid ändhållplatsen Duvgatan.



21

FLÄDERGATAN, DEL AV MYRÅS 1:1, 1:93 M FL

Ett mindre område längs Flädergatans östra sida ca 3000-10000 
kvm, bedöms som lämpligt att pröva för bostadsändamål. Tillfart 
sker via Almgatan.

Myråsskogen används för närrekreation. Här finns både 
Brämhults scoutstuga vid Flädergatan och Brämhults 
bastuförening i slutet av Bastugatan intill Myråsbäcken. En stor 
del av området vid Flädergatan, söder om scoutstugan, utgörs 
dock av en öppen grusyta på utfylld mark. Området avgränsas 
mot söder av gång- cykelvägen ner mot Dammgatan och 
Kyllaredsmotet.

Översiktsplanen anger övrig stads- och tätortsbebyggelse och ger 
därmed stöd för byggnation ca 100 meter sydost om den 
befintliga villabebyggelsen vid Flädergatan, Bastugatan, Batik- 
och Mönstergatan. 

Naturdatabasen anger att Myråsskogen har ett högt naturvärde 
klass III. Naturvärdet består av barrskog med brant ravin ner 
mot Myråsbäcken. Habitatnätverksanalysen anger att skogen är 
ett habitat för barrskogsmesar varifrån det finns spridningslänkar 
norr ut till Ymerskogen och österut till skogen i anslutning till 
Brämhults kyrkogård. Se karta sid 15.

Med hänsyn till att Myråsskogen används för närrekreation och 
för dess naturvärden bedöms att ett mindre område än vad 
som anges i översiktsplanen, kan vara lämpligt att pröva för 
byggnation. Området ligger i direkt anslutning till Flädergatan 
och innebär att ett avstånd om minst 30 meter bevaras som 
naturmark i anslutning till Myråsbäcken. 

Brämhult scoutstuga Öppen grusyta vid Flädergatan 



22

VÄRDEKÄRNA 1 OCH 2
Värdekärnorna är områden där olika typer av naturvärden och 
kulturhistoriska värden till stora delar sammanfaller. 

Inom värdekärna 1 och 2 gäller även specifika riktlinjer för 
Naturvärdena; - Odlingslandskap, - Lövskog och - Barrskog enligt 
Habitatnätverksanalysen, sid 13-15. Därutöver gäller inom 
värdekärna 1 även riktlinjer för Naturvärde Odlingslandskap - 
Landskapsobjekt Brämhult enligt Naturdatabasen.

RIKTLINJER: 

• Områdena bör i första hand undantas från exploatering. 
Byggnader kopplat till jordbruk och djurhållning samt för 
föreningsverksamhet och idrott kan prövas under förutsätt-
ning att inte utpekade naturvärden och kulturmiljöer skadas. 
Enligt ovan kan även enstaka bostäder eventuellt tillkomma 
inom/i anslutning till befintliga gårdar.

• Åker- ängs- och betesmark bör bevaras. Nya byggnader 
bör placeras i bryn och kantzoner så att sammanhängande 
odlingsmarken inte fragmentiseras.

ZONER MED KULTURLÄMNINGAR
Mångfalden av kulturhistoriska spår och det faktum att de är 
lätta att se och upptäcka innebär att det pedagogiska värdet är 
betydande. På den gamla inägomarken vid Främgärde och Sörbo 
(se markering Zon med kulturlämningar inon värdekärna 1), finns den 
mest intressanta och välbevarande historiska agrara miljön där 
åkertegarna/bandparcellerna från äldre kartor tydligt framträder 
i röjningsrösen och terrasskanter. Området präglas ännu av 
jordbruk, med traditionell hävd i form av naturbete inom 
lövskog. Naturbetesmarken vid Sörbo har på senare år utökats.

RIKTLINJER 

• Odlingslandskapet med dess lövskogar bör värnas genom 
fortsatt hävd i form av bete vilket gynnar den biologiska 
mångfalden och bidrar till att levandegöra kulturmiljön.

• Områdena lämpar sig för levandegörande i form av kultur-
stigar med informationsskyltar, broschyrer mm, varvid 
det ovanligt rikhaltiga materialet av historiska kartor kan 
användas.

NATURVÄRDE ODLINGSLANDSKAP -              
LANDSKAPSOBJEKT BRÄMHULT
Området har i Naturdatabasen pekats ut som högt naturvärde, 
se sid 12 och i Grönområdesplanen som mycket högt naturvärde 
se sid 9. Värdet utgörs till stor del av landskapbilden uppe på 
drumlinen, vilket beskrivs närmare i avsnitt Landskap sid 6.

RIKTLINJER

• Det öppna landskapet värnas för dess skönhetsvärde och 
betydelse för rekreation. Åkrar och beteshagar bevaras 
liksom murar, åkerholmar och de, för landskapsrummet så 
viktiga, inramande lövskogsbrynen. 

• Landskapet är mycket känsligt för ny byggnation. Nya 
byggnader kopplat till jordbruket och djurhållning är möjligt 
liksom enstaka nya bostäder. Detta kan prövas inom/i 
anslutning till befintliga gårdar eller i kanten/brynen av 
landskapsrummet, där inte de öppna vyerna bryts. Därvid 
behöver dock beaktas att lövskogsbrynen ofta har ett 
skyddsvärde i sig som artrika miljöer och spridningsvägar 
för djur och växter.

RIKTLINJER FÖR BYGGNATION UTANFÖR  
TÄTORTSBEBYGGELSE
Utanför Brämhults befintliga och planerade tätortsbebyggelse 
finns stora sammanhängande natur- och odlingslandskap som 
har betydelse för; 

• Naturvärden i form av livsmiljöer och spridningslänkar för 
växter och djur.

• Det kulturhistoriska värdet i fornlämningstäta områden.

• Landskapsbild och rekreation.

Det innebär att planprogrammet inte, mer än i undantagsfall, 
stöd för enstaka nya byggnader utanför tätortsbebyggelsen. 

Följande områden har ett bevarandevärde och bör i möjligaste 
mån skyddas mot ny byggnation. Enstaka nya byggnader kan 
tillkomma om nedan beskrivna värden inte riskerar att skadas.

• Gårdarna på drumlinen, särskilt Sörbo med den 
välhållna äldre agrarbebyggelsen på gamla gårdstomten 
och med bygatan kvar i sin gamla sträckning, liksom 
gården Lilla Brämhult, är värdefulla att bevara för den 
landskapshistoriska helheten i anslutning till utpekad zon 
med kulturlämningar.

• Byggnader ges en medveten gestaltning där byggnadsvolym, 
materialval och färgsättning harmonierar med de 
traditionella gårdarna i odlingslandskapet.

• Därutöver gäller översiktsplanens riktlinjer för Naturvärden 
och Gröna strukturer.

OMRÅDEN MED NATURVÄRDE OCH DESS        
SPRIDNINGSLÄNKAR
Områdena har i Habitatnätverksanalysen pekats ut som 
naturvärde som utgör habitat/livsmiljö för en eller flera 
fokusarter. 

RIKTLINJER: 

• Byggnation kan prövas under förutsättning att utpekade 
värden inom respektive naturvärde/habitat och dess 
spridininglänkar inte påverkas negativt. Värdena redovisas 
på sid 13-15. För bedömning i ärenden behöver underlaget 
kompletteras med naturvärdesinventering. 

Främgärde Lönnebo är ett bra exempel på en traditionell byggnadsvolym 
med förhöjt väggliv, 27-30 grader taklutning och rött tegeltak.
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PLACERING AV HUS I ODLINGSLANDSKAP
Vid byggnation av hus i odlingslandskap bör nya hus placeras 
intill skogsbryn där byggnaderna inte tar brukningsvärd mark i 
anspråk eller bryter de öppna vyerna. 

Utgångsläge

Placering av nytt hus vid skogsbrynet.

Vy från en gård i Främgärde 

SKYDD AV JORDBRUKSMARK I MILJÖBALKEN
Jordbruksmark är av nationell betydelse och skyddad i 
miljöbalken. I miljöbalken finns även allmänna bestämmelser 
om att man ska hushålla med mark -och vattenområden. 
Jordbruksmarken är viktig för livsmedelsförsörjningen. 
Även om marken inte används till det idag kan behovet av 
livsmedelsförsörjning öka i framtiden. Om marken bebyggs kan 
den inte återgå till jordbruksmark.

Miljöbalken 3 kap 4§:”Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk...” 

Brukningsvärd bedöms långsiktigt och utgör både åker och bete 
som är tillgänglig och sammanhängande. Små och isolerade ytor 
kan bedömas som icke brukningsvärd jordbruksmark. Enstaka 
eller ett fåtal tomter utgör inte ett väsentligt samhällsintresse 
inom brukningsvärd jordbruksmark. 

Inom planprogrammet har ett område lokaliserats (pågående 
detaljplan för Brämhult 11:1, omr. A), som delvis berör 
betesmark, se bedömning på sid 18. 

GENERELLT BIOTOPSKYDD

Inom främst jordbruksmark finns flera biotoper som är 
värdefulla för växt- och djurarter och därför är generellt 
skyddade i miljöbalken 7 kap 11§; Källa med omgivande 
våtmark, odlingsröse, småvatten och våtmark, stenmur samt 
åkerholme. Det generella biotopskyddet omfattar även alla 
allé och pilevall, oberoende om de växer inom jordbruksmark 
eller inte. För åtgärder som riskerar att skada naturmiljön krävs 
prövning genom dispens hos länsstyrelsen.
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Följande utredningar utgör underlag för planprogrammet:

Nya kulturmiljöer i Brämhult- en kulturhistorisk inventering (Kula HB, 2016-06-03)

Habitatnätverksanalys och kulturmiljöinventering- Brämhult med omgivningar (Calluna, 2016-05-03)

Analys av habitatnätverk inför ny bebyggelse i Borås, Brämhult (Calluna, 2015-03-11)

Naturvårdsprogram för Borås Stad Naturdatabas - “komprimerad rapport för lokal”

Trafikutredning Östra Brämhult (Sweco 2019-07-10)

Utredningar 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

Inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult 
 
Hej! 
Planprogrammet var på samråd i nov-dec 2018 och ett samrådsmöte hölls i Myråsskolans matsal 15 nov. Inkomna 
synpunkter och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen är att 
planprogrammet kompletteras med ett nytt exploateringsområde för bostäder norr om Dammkullevägen. 
Planprogrammet har även kompletterats med ett utökat område för verksamheter vid Kyllared samt med mindre 
område för bostäder vid Flädergatan. Dessa ändringar föranleder att planprogrammet skickas på ett förnyat 
samråd. 
 
Du får den här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker.  
Ny samrådstid pågår 13 september–11 oktober 2019.  

 

Syfte och område 
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som 
underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla 
rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för 
bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka 
ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för byggnation.  
 
Planprogrammet omfattar ett större område i östra delen av Brämhult, 
dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på 
Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och 
ner till Ymer, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i 
sydväst.  

 

Ta del av handlingarna 
Planprogrammet finns tillgängligt på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i 
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta 
emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett nytt samrådsmöte för både detta planprogram och för detaljplanen vid Kyrkvägen, 
Brämhultshöjd på plats i Myråsskolan, 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam 
presentation, därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens 
representanter för olika frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information.  

  



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Föreslagna ändringar i markanvändningskartan: 
 

 

Förslag till nytt 
bostadsområde vid 
Dammkullevägen 

Förslag till nytt 
område för bostäder 
vid Flädergatan 

Utökat område österut för 
verksamheter vid Kyllared 

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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501 80 Borås 
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boras.se 
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2019-10-31 
 

Instans 
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Dnr TEN 2019-00604 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl., Nya 
Hultakyrkan, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.        

Sammanfattning 
Planen ska ge möjlighet att bygga en samlingssal för religiöst ändamål vid 
Hultagatan mittemot stadsdelscentret vid Hulta torg. Området utgörs idag av 
ett naturområde klass III enligt grönområdesplanen samt en parkeringsplats 
utmed Hultagatan. Avgränsningen av detaljplanen har gjorts i syfte att begränsa 
intrånget och säkerställa bevarande av naturområdet Holmenslund. 

Tekniska nämnden har inga erinringar mot upprättat förslag till detaljplan 
varför planförslaget tillstyrkes.              

Ärendet i sin helhet 
Planområdet är beläget utmed Hultagatan mittemot stadsdelstorget Hulta torg. 
Planområdet är en del av naturområdet Holmens lund och en befintlig 
parkeringsplats utmed Hultagatan. Planen syftar till att möjliggöra byggnation 
av en samlingssal för religiöst ändamål samt begränsa intrång och säkerställa 
bevarande av naturmiljön inom Holmens lund. Naturområdet är en viktig 
spridningskorridor för växter och djur i grönstråket som sammankopplar 
Ollonstupet med Hässleholmsparken. Området innehar klass III enligt 
Grönområdesplanen som innebär att området har höga naturvärden viktiga för 
grönstrukturen. All påverkan på områden klassade enligt Grönområdesplanen 
ska kompenseras. Kompensationsåtgärder föreskrivs genom att höja värdet av 
Holmens lund som spridningskorridor genom nyplantering alléträd utmed 
Hultagatan och öka områdets rekreativa värde genom anläggande av en 
gångförbindelse i Holmens lund som förbinder Hultagatan med Hultabron.  

Tekniska nämnden har inga erinringar mot upprättat förslag till detaljplan 
varför planförslaget tillstyrkes. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl., Nya Hultakyrkan, Borås 
Stad                                
 



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se (BN2018-054) 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Detaljplan för Hulta,

Hulta 4:36 m.fl. (Nya Hultakyrkan)

BN 2018-054

Plan-
beskrivning

Samråd 60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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Sammanfattning
Syfet med planen är att möjliggöra byggnation av samlings-
lokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur och 
växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska genom-
föras för ianspråktagande av mark inom naturområde klass 
III, för att säkerställa att naturvärden bevaras och ersätts på 
ett lämpligt sätt.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal 
för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur 
och växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
klass III, ett område med höga naturvärden. 

Planområde
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 
4:1 samt inrymmer fastigheterna Hulta 4:36 och Hulta 
4:37. Planområdet är beläget utmed Hultagatan i stadsdelen 
Hulta, mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är 
del av naturområdet Holmens lund, befintlig parkering och 
Hultagatan. Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och 
kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastig-
heten Hulta 4:37 som är en befintlig parkering ägs av AB 
Bostäder. Hultagatan ägs av Borås Stad och har kommunalt 
huvudmannaskap.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 
1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 från 
1990, vilka anger användningen park, parkering och gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 §600 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse 
av gudtjänst- och samlingslokal samt idrottshall. I detalj-
planearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och 
omsorgsboende kan vara aktuellt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §32 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  Tredje kvartalet 2019 
Granskning Fjärde kvartalet 2019 
Antagande Första kvartalet 2020 
Laga kraft Första kvartalet 2020

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

Byggstart är beräknad till hösten 2020.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl., Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad den 12 september 2019. 

Karta som visar det aktuella planområdet.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till Hulta torg, 
som ligger utmed ett av de urbana stråk på lång sikt bör 
utvecklas i Borås Stad enligt Borås Översiktplan från 2018. 
Längs dessa stråk är målsättningen att utveckla varierande 
funktioner och fler bostäder som bidrar till ett attraktivt 
gaturum. Stråket ska även stärka stadsdelens koppling till 
centrum. Hulta torg erbjuder handel, service samt bostäder 
och planen bidrar med att fler funktioner samlas i anslutning 
till stadsdelstorget.

Stadsdelen Hulta kan i huvudsak ses som en del av miljon-
programmet. Under 1960-talet byggdes den tidtypiska 
stadsdelen ut med höga punkthus och låga lamellhus på mark 
som tidigare varit jordbruksmark.

Omgivande bebyggelse är av varierad funktion. Mot Hulta 
torg återfinns flera funktioner i form av bland annat bostä-
der, butiker, förskola och fritidsgård. I närområdet finns 
industri- och kontorslokaler, flerbostadshus, lamellhus i tre 
våningar och punkthus i åtta våningar samt ett nytt bostads-
hus i 16 våningar, vilka bidrar till en varierad bebyggelseform 
som gör Hulta torg och dess omgivning till en intressant 
miljö.

Ny bebyggelse
Planen möjliggör byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål, kontor och mindre caféverksamhet. Planområdet 
saknar bebyggelse sedan tidigare. Med den nya planen tillåts 
byggnation uppföras i motsvarande två våningar, som är 
anpassade efter den delvis kuperade terrängen. Inom ett 

Skiss över samlingslokalen (Krook & Tjäder, 2019-09-13).

mindre område medges torn eller liknande, vilket begränsas 
med en lägsta och högsta höjd. Den tillåtna byggnadsarean 
för samlingslokalen är 2000 kvadratmeter och parkering för 
cyklar och bil löses inom kvartersmark.

Stadsbild och gestaltning
Detaljplanen bidrar till att markanvändningen blir resursef-
fektiv, där staden byggs tät, sammanhållen och blandad, 
vilket är ett mål i Borås Stads översiktsplan. Bebyggelsen 
skapar, med sitt läge, underlag för ett starkt urbant stråk, i 
anknytning till lokal service och utvecklad kollektivtrafik.

Den nya bebyggelsen kommer utgöra ett nytt inslag i den 
befintliga strukturen längs Hultagatan, vilket bidrar till 
att skapa ett mer varierat och intressant gaturum. För att 
gaturummet ska upplevas intimare och för att inverkan på 
Holmens lund ska begränsas i största möjliga utsträckning 
tillskapas byggrätten utmed Hultagatan. Gröna inslag såsom 
planteringar kan samspela med trädraden utmed Hultagatan, 
något som är positivt, då det kan skapa ett trivsamt gaturum 
för både gång-, cykel- och biltrafik.

Huvudentré till byggnaden placeras ut mot Hultagatan för 
att spegla bebyggelsen vid Hulta torg och vänds på så sätt 
mot det stadsrum som människor rör sig i. Byggnaden ska i 
sin utformning och belysning bidra till ett aktivt och tryggt 
stadsrum utmed Hultagatan.

Framför samlingslokalen bör utformningen av torget skapa 
värden för dess nära omgivningen och bli en trevlig miljö 
för de som rör sig till och från samlingslokalen samt genom 
stadsdelen. Torget fungerar som en samlingsplats för besö-
kare till samlingslokalen och är en viktig del i utformningen.

BYT BILD

BYT BILD

2019-09-16 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
Idéskiss Situationsplan 1:500 (A3) / 1:250 (A1)
SYRISKA KYRKAN

ANGÖRING

PARKERING

PARKERING TOTALT 

49 PLATSER
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Urbant stråk
Planområdet ligger intill en förlängning av Borås Stads 
centrala urbana stråk US7, och har i översiktsplanen identi-
fierats som ett utvecklingsområde på lång sikt. Längs stadens 
urbana stråk ska funktioner och bebyggelse utvecklas för att 
dra nytta av, samt öka, underlag för kollektivtrafik. Området 
har en god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvä-
gar vilket gör planområdet tillgängligt ur det hänseendet.

Historik och kulturmiljöer
Planområdet har tidigare varit jordbruksmark, något som 
efterlämnat sig fornminnen i form av odlingsrösen (mer 
information under rubriken Lagenligt skyddad natur - Forn-
minnen på sidan 11). Odlingsrösen är en upplagd ansamling 
stenar i anslutning till jordbruksmark och kan innehålla 
partier där stenar är upplagda likt stenmurar.

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet idag och inga nya 
bostäder tillkommer.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser. Här skapas 
i samband med samlingslokal för religiösa ändamål arbets-
tillfällen, om byggnaden även inhyser caféverksamhet. Längs 
med Hultagatan och kring Hulta torg finns verksamheter och 
butiker som skapar arbetstillfällen.

Offentlig service
På och i anslutning till Hulta torg finns Torgets förskola och 
Hulta fritidsgård.

Kommersiell service 
Komersiell service finns inte inom planområdet idag men ny 
detaljplan möjliggör att caféverksamhet skapas här. På Hulta 
torg på andra sidan Hultagatan finns bland annat matbutik 
och pizzeria.

Användning idrottshall och vårdboende
Platsen anses inte vara lämplig för exploatering av idrottshall 
samt vård-och omsorgsboende. Ytan som är lämplig att 
exploatera är begränsad, då grönområdet Holmens lund är 
en viktig del av det grönstråk som kopplar Ollonstupet med 
Hässleholmsparken. Behov av idrottshall i närområdet finns 
inte i nuläget, då idrottshall byggs och planeras i stadsdelar 
som gränsar till Hulta. Vårdboende anses inte vara lämpligt 
inom detaljplaneområdet på grund av närhet till riksväg 40, 
som bidrar till höga bullernivåer, vilket inte är lämpligt för 
vårdverksamhet. Om behovet i framtiden skulle bli större ska 
boende lokaliseras på annan plats. Det kräver mindre käns-
ligta lägen, framförallt med hänsyn till risk och buller men 
även för att inte negativt påverka natur med höga värden.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar i nordöstlig riktning. Hultagatan som 
passerar områdets södra delar har en långsam sluttning från 
Hultamotet upp mot Hultarondellen, något som illustreras på 
sektionen nedan. Nya byggnader ska göras tillgängliga och 
kommer inte utgöra ett hinder för personer med funktionsva-
riationer.

2019-09-13 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD

Plan 1+0,000

Plan -1-3,000

Ansvarig: Author

Syriska Kyrkan
Projektnr: 25YY.NNNUnnamed

Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1

Plan 1+0,000

Plan -1-3,000

Ansvarig: Author

Syriska Kyrkan
Projektnr: 25YY.NNNSektioner

Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1

Idéskiss Sektioner 1:200 (A3) / 1:100 (A1)
SYRISKA KYRKAN

2019-09-16 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
Idéskiss Fasader 1:200 (A3) / 1:100 (A1)
SYRISKA KYRKAN

FG +180,000

Ansvarig: Author

Syriska Kyrkan
Projektnr: 25YY.NNNFasader

Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1

FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER

Ansvarig: Author
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2019-09-12 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
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21:a mars klockan 9:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13). 21:a mars klockan 15:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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Ljus- och skuggförhållanden
Här presenteras en solstudie av den del av planområdet som 
ska exploateras. Placeringen av byggnaden har justerats något 
närmare Hultagatan men skuggbilden är densamma som i 
exempel nedan. Bilderna nedan redovisar de två tidpunkter 
på dygnet där skuggningen påverkar omgivande miljö som 
mest. Solstudien har gjorts vid tre olika tillfällen under året: 
21:a mars, 21:a juni och 21:a september.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen  
betydande skuggning av omkringliggande byggnader och 
omgivning. Den största delen av skuggning från ny bebyg-
gelse faller inom samlingslokalens fastighet samt Holmens 
lund.

Borås Stad har gjort bedömningen att byggnadens skuggning 
inte skapar olägenhet för omgivande bebyggelse.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Inom stadsdelen Hulta finns ett finmaskigt gatunät för 
gående och cyklister som kopplar till omgivande stadsdelar 
och närliggande grönområden som Ekarängen och Ollonstu-
pet. Över riksväg 40 finns Hässlebron med både gång- och 
cykelväg. För biltrafik är gatunätet på Hulta storskaligt och 
utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt med 
riksväg 40 från Hultamotet till Brämhultsmotet. Samlingslo-
kalen kommer att nås för gående, cyklister och bilister från 
Hultagatan.

Gång- och cykelvägar samt cykelparkering
Utmed Hultagatan finns gång- och cykelväg, som leder hela 
vägen in till centrala Borås men även övriga stadsdelar. Då 
infrastrukturen för cykel är förhållandevis bra och stor andel 
av församlingens medlemmar bor inom och i angränsande 
stadsdelar är förutsättningarna goda för en hög andel cykelre-
sor till och från samlingslokalen. Hässlebron och Hultabron 
knyter samman omgivande stadsdelar med gång- och 
cykelvägar.

Avståndet till centrum är ungefär 3 kilometer och till rese-
centrum är det cirka 3,5 kilometer. 

Inom planområdet kommer cykelparkeringar att anläggas, för 
att underlätta för samlingslokalens besökare. Cykelparkering-
ar bör delvis finnas under tak och anläggas i nära anslutning 
till entréer för att uppmuntra till cykel som transportmedel. 
Området är tillgängligt för gående med trottoarer längs alla 
gator alternativt kombinerad gång- och cykelbana. 

Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler från 2017. Antalet cykelparke-
ringsplatser ska beräknas på följande sätt för samlingslokaler: 
5 % av maximalt besöksantal. För 400 besökare ska därför 20 
stycken cykelparkeringsplatser anordnas.

Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och verksamheten syftar till att utnyttja 

åtgärdspaket för reducering av bilparkering. Verksamhets-
paket ”Utmärkta cykelmöjligheter” innebär att åtgärder som 
utförs inom fastigheten ska stimulera cykling. Vid utnyttjande 
av detta åtgärdspaket kan antalet parkeringsplatser reduceras 
med 15 %. Följande krav ska då uppfyllas: 

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik.

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (35 meter).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak.

 » Tillgång till pump och verktyg.

 » Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållplatsen 
Hulta torg, med goda bussförbindelser. Här går busslinje för 
stadsbuss 8 som har avgångar till och från Borås resecentrum 
med slutstationerna Hulta ängar och Hestra. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen dagtid och två gånger i timmen kvälls-
tid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder 
är det en avgång var tionde minut.

Busshållplatsen på Hultagatan kommer att byggas om och 
förflyttas något längre söderut på gatan. Hållplatsen kommer 
att omges av två övergångsställen och tillgängligheten 
kommer att förbättras.

Biltrafik och parkering 
Planområdet finns lokaliserat cirka 100 meter söder om 
riksväg 40. Söder om planområdet passerar Hultagatan. 
Planområdet har in- och utfart mot Hultagatan, som har 
hastighetsbegränsning 50 km/h. Parkering för verksamheten 
ska anläggas på kvartersmark för att begränsa effekterna på 
gator, torg och parker. Diskussion pågår parallellt med AB 
Bostäder om gemensamma parkeringslösningar. 

2019-09-16

Proj. nr: 25 16.081

Ansvarig: MD

Idéskiss Situationsplan 1:500 (A3) / 1:250 (A1)
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Förslag på hur parkering möjliggörs att lösas inom kvartersmark, utmed Hultagatan (Krook & Tjäder, 2019-09-13).  

HULTAGATAN 
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såväl gående, cyklister som bilister som rör sig i området och 
som passerar området. Mer om naturens positiva effekter och 
kompensationsåtgärder läses under kap 5. Mark. 

Samlingslokalens etablering beräknas inte medföra någon 
nämnvärd trafikökning på Hultagatan och riksväg 40 
eftersom den tidigare samlingslokalen som nu ersätts inom 
planområdet ligger inom stadsdelen idag och de flesta av 
församlingens medlemmar bor på Hulta och angränsande 
stadsdelar Boda och Hässleholmen vilka har gång- och 
cykelavstånd till kyrkan.

Ett separat PM har upprättats av Borås Stad (Borås Stad, 
2019-06-26) där trafiken har bedömts utifrån platsens förut-
sättningar och utifrån trafikutredning för Hulta torg som 
utfördes 2016 och reviderades 2017. Detta PM sammanfattas 
i följande punkter:

 » Samlingslokalen har främst ett lokalt upptagningsom-
råde och ersätter en samlingslokal som redan finns 
i stadsdelen, vilket indikerar att förflyttningar med 
bil till och från kyrkan under gudstjänster och andra 
evenemang kommer att vara få. 

 » Planområdet ligger kollektivtrafiksnära i direkt anslut-
ning till busshållplats med hög turtäthet.

I enlighet med Borås Stads parkeringsregler har beräkningar 
för antal parkeringsplatser gjorts. För samlingslokaler utanför 
centrumzonen beräknas antal parkeringsplatser vara 12,5 %  
av maximalt besöksantal om tillfällen med maximalt 
besöksantal är få. Baserat på att maximalt besöksantal är 400 
medlemmar skulle antalet parkeringsplatser bli 50 p-platser. 
Avsikten är att utnyttja åtgärdspaketet ”Utmärkta cykelmöj-
ligheter” för reducering av bilparkering. Uppfylls de krav 
som är satta för detta åtgärdspaketet kan antal parkerings-
platser reduceras med 15 %. För samlingslokalen innebär det 
att 43 bilparkeringar ska skapas.

Möjlighet finns att parkeringsplatserna inom kvartersmark 
samutnyttjas med intilliggande verksamhet, då användningen 
av dessa parkeringsplatser beräknas utnyttjas vid olika tider 
på dygnet. För grannverksamheten finns behov av parke-
ringsplatser under främst dagtid och för samlingslokalen är 
behov av parkeringar främst på eftermiddagar och helger. Ett 
samutnyttjande bidrar till en effektivare markanvändning.

I utformning av parkeringsytorna ska gröna element planeras 
in. Det är en förutsättning för att stärka och bevara det 
grönstråk som passerar genom planområdet. I ett sådant 
spridningsstråk är det viktigt att vegetation i form av träd 
och annan växtlighet är synligt sammankopplade, för att 
underlätta för djuren. Det bidrar även till att ytan inte blir 
endast hårdgjord, vilket kommer ge en trivsammare miljö för 
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 » Planområdet har god tillgång till ett utbyggt gång- och 
cykelnät inom stadsdelen vilka kopplar till angränsande 
stadsdelar och centrala delar av staden.

 » De parkeringsplatser som enligt Borås Stads parke-
ringsregler behövs ska anläggas inom kvartersmark. 

Dessa faktorer föranleder att kommunen bedömer att 
behovet att utföra en separat trafikutredning för detaljplanens 
påverkan på den lokala trafiken och det stora trafiknätet 
inte anses finnas. Den trafikalstring som samlingslokalen 
beräknas tillskapa finns inom stadsdelen idag och med det 
nya läget kan fler ta sig till anläggningen med kollektivtrafik 
samt genom gång och cykel. 

Kommunens bedömning är att statligt vägnät inte påverkas 
negativt gällande bland annat trafiksäkerhet och framkomlig-
het av ny detaljplan och att ytterligare utredning inte behövs.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
inom det aktuella planområdet tillskapas inga nya bostäder. 

Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Parkering för samlingslokalen löses inom kvartersmark. Mer 
om parkering i förhållande till Borås Stads parkeringsregler 
går att läsa under föregående rubrik Biltrafik och parkering 
och i framtaget PM för trafiken (Borås Stad, 2019-06-26).

Angöring och utfarter
Angöring till fastigheten anordnas via Hultagatan.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 100 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatserna Hultamotet samt Brämhultsmotet som 
ligger närmast planområdet och som i störst utsträckning 
påverkas av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte 
behöva åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det 
aktuella detaljplaneförslaget.

Planområdet ligger inom område som utreds som möjlig 
sträckning för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. I 
det aktuella läget, inom röd korridor, förutsätts dock banan 
hamna i tunnel under mark och riksintresset förväntas 
därmed inte påverkas negativt. Kommunens bedömning är 
att det inte finns någon motsättning mellan ny byggnation 
och Götalandsbanan på aktuell plats. 

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

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

Dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor på fastigheten 
ska fördröjas till samma flöde som naturmark då dagvatten-
ledningen i Hultagatan idag är mycket högt belastad.

Hårdgjorda ytor utmed Hultagatan, i plankartan planlagt med 
b1, föreslås anläggas med genomsläppligt material, som en 
kompensationsåtgärd för nedtagning av ekar inom Holmens 
lund. Genomsläppligt material skapar en bättre infiltrering 
inom planområdet.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta ny samlingslokal till befintligt 
fjärrvärmenät. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Inom planområdet finns idag en återvinningsstation 
som bör ersättas i närområdet. Lämplig placering av återvin-
ningsstationen utreds i samarbete mellan Borås Stad och 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).
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Då ekarna i området utgör viktiga livsmiljöer för insekter, 
bidrar med en rekreativ utemiljö för människor i närområdet 
samt stärker landskapets karaktär är det viktigt att den 
planerade byggda miljön tar hänsyn till detta, i största möjliga 
utsträckning. De ekar som i samband med byggnation tas ner 
ska kompenseras. Mer om kompensationåtgärder går att läsa 
under rubriken Kompensationsåtgärder, på sidan 16.

Ett träd inom planområdet har skyddats, då det enligt 
Länsstyrelsens föreskrifter bör ses som skyddsvärt. I planen 
regleras trädet med ett skyddsområde på 16 meter i diameter 
på naturmark. Påverkan på trädet eller dess rotsystem kräver 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för ett fung-
erande och hållbart ekosystem. Träd är inte bara bidragande 
till en rekreativ och trivsam miljö utan är en tillgång även för 
biologisk mångfald. Ett träd kan utgöra livsmiljö för fler arter 
desto äldre och grövre det blir. När trädet blir äldre skapas 
grövre bark och håligheter som är en grund för trädens 
biologiska mångfald. Vegetation skapar förutsättningar för 
bland annat dagvattenhanteringen i området. I hårdgjorda 
miljöer är det viktigt att ytor är genomsläppliga för att 
undvika stående vatten och att minska risker för översväm-
ningar. Vegetationen filtrerar och binder regn, bidrar till 
luftrening och temperaturreglering i form av skugga, som 
blir en allt viktigare och nödvändig effekt i urbana miljöer. 

Lagenligt skyddad natur - Fornminnen
Inom området finns fornlämningar. Fornlämningar är spår 
av människor som levt och verkat på en plats långt före vår 
tid och odlingsrösen utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden 
och utgör en livsmiljö för flera växt- och djurarter. Dessa 
rösen vittnar om tidigare öppen brukad mark men omfattas 
inte längre av det generella biotopskyddet då de numera 
ligger i sluten skog och inte i anslutning till aktivt brukad 
mark.

Inventering utförd 1984 visar att det inom planområdet 
finns ett 20-tal odlingsrösen som är 3-7 meter i diameter och 

5. Mark
Natur och vegetation
Holmens lund består av mogen ekskog, med inslag av hassel, 
rönn samt tall, och växer i kuperad terräng. Planområdets 
höjdskillnad är från riksväg 40 i väst till Hultagatan i öst 
14 - 15 meter och inom kvartersmark är höjdskillnaden cirka 
fyra meter. Skogen har flera upptrampade gångstråk och har 
enligt Borås Stads Grönområdesplan ett grönt stråk för djur 
som passerar genom Holmens lund. Stråket sträcker sig från 
Hässleholmsparken, genom planområdet och vidare mot 
Ekarängen och Ollonstupet. 

Trallingsgatan görs i samband med omvandlingen av Hulta 
torg delvis om från gata till parkområde och skapar på så 
sätt en förlängning av det gröna stråket. Samlingslokalens 
placering syftar till att bevara stråket genom området. 
Utemiljön utformas med fördel med stor andel gröna inslag i 
form av vegetation, som förstärker stråket ytterligare. 

Kompensationsåtgärder ska utföras för ianspråktagande 
av natur med höga naturvärden. Åtgärderna ska förstärka 
stråket, för djur och växter men även miljön för människors 
rekreativa värden. 

Ekosystemtjänster
Holmens lund, tidigare planlagd till störst del som park, 
utgör delar av planområdet och består främst av lövskog, 
med inslag av barrträd. Ekarna inom planområdet är väl 
tilltagna och är det dominerande trädslaget men här växer 
även bland annat tall, hassel, rönn och björk. Markvegetatio-
nen är relativt gles men blommar i vitt under våren och tidig 
sommar och består av bland annat liljekonvalj och vitsippor.

Planområdet är en del av ett viktigt spridningsstråk som 
kopplar samman grönområden inom stadsdelen Boda och 
Hässleholmen med Ekarängen och Ollonstupet, vilka är 
naturområden inom Hulta med mycket höga värden.
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Förslag sett från Holmens lund (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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0,3-0,7 meter höga. Planområdet har tidigare varit åkermark, 
något som fornlämningar i form av odlingsrösen vittnar om. 
Dessa rösen är ofta skyddade som biotopskyddsområde enligt 
7 kap. Miljöbalken. När odlingsrösen påträffas i skogsmark, 
som i detta fall, omfattas det av biotopskyddsbestämmelserna 
endast om de är belägna i anslutning till jordbruksmark.

I samband med planarbetet skickas ansökan om ingrepp 
i fornlämning (2 kap. 13 § KML) till länsstyrelsen, vilket 
utförs för att ge länsstyrelsen underlag för att kunna besluta 
om ett eventuellt slutgiltigt borttagande av hela eller delar av 
fornlämningen. 

Rekreation och kulturlandskap
Stadsdelen Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal 
och i omedelbar närhet till samlingslokalen finns ett stort 
antal boende som får tillgång till fritidsaktiviteter och 
caféverksamhet, ett komplement till Hulta torgs befintliga 
mötesplatser som Hulta fritidsgård och Mötesplats Hulta. 
För närområdets barn finns två lekplatser, Stora- och Lilla 
Ekarängen som både är tillgänglighetsanpassade. De är båda 
belägna i naturområdet Ekarängen som har mycket höga 
värden.

Med en omvandling av en begränsad yta av Holmens lund 
har naturområdet möjlighet att bli mer frekvent använt, då 
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Genom planområdet passerar ett stråk från Hässleholmsparken, genom Holmens 
lund som fortsätter över till Stora Ekarängen. 

den delvis otillgängliga miljön kan öppnas upp och uppmärk-
sammas av fler användare. I det avseendet har Holmens lund 
potential att bli en viktig miljö för både människor, växter 
och djur. Området blir en tillgång för samlingslokalens 
medlemmar, besökare och för boende i stadsdelen. Naturen 
bidrar till minskad stress och skapar möjlighet för rekreation 
och friluftsmöjligheter. Att kunna blicka över och befinna sig 
i Holmens lund, som är en skog med tät bladmassa och höga 
stammar, skapar ett högt estetiskt och rekreativt värde.

Grönområdesplan
Grönområdet Holmens lund har i Borås Stads Grönområ-
desplan blivit utpekat med klass III. Klass III innebär att 
det är ett område som har höga värden och är viktigt för 
grönstrukturen. Över området sträcker sig även ett grönstråk 
mellan Hässleholmsparken och Ekarängen som båda är 
naturområden, klass II. De gröna stråken är gröna korridorer 
för djur- och växtlivet och alla stråk är av högt värde. 
Holmens lund planläggs som naturmark för att säkerställa 
den viktiga kopplingen över riksväg 40 in mot Holmens lund 
och Ekarängen, i anslutning till Hulta torg. 

Kompensationsåtgärder
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
som klassas i grönområdesplanen kompenseras. Grönom-
rådets funktion och värde ska kunna utjämnas (återskapas) 
eller ersättas, så att en balans uppnås. Tanken är att den 
som exploaterar ska bekosta en kompensationsåtgärd. 
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Fornminnen i form av odlingsrösen, som delvis har bildat stenmurar. 

Exploateringen i aktuellt planområde kommer att påverka 
rörelse för främst djurlivet negativt. Därför ska ingreppen 
och de utökade hårdgjorda ytorna i och med exploateringen 
kompenseras.

Åtgärderna ska genomföras för ianspråktagande av mark 
inom Holmens lund som klassats med klass III och för de 
träd inom området som tas ner i samband med byggnation.  
Inom området växer gamla ekar, vilka har inventerats av 
Borås Stad. Ingrepp i form av nedtagning av ekar ses som 
negativ inverkan på landskapsbilden och kräver kompen-
sationsåtgärder som är rättvisa i proposition till förlorade 
naturvärden.

Kompensationerna har tagits fram i samråd med Borås Stads 
berörda förvaltningar. Kompensationsåtgärderna föreslås 
bestå av flera åtgärder. Dessa presenteras i punktform nedan 
och i skiss till vänster med bildtexten Förslag på kompensations-
åtgärder.

 » Upprustning av Holmens lund för att höja naturområ-
dets värde ytterligare, både som ett spridningsstråk och 
för att höja områdets rekreativa värden. Tillgänglighets-
göra Holmens lund genom att skapa gångväg i form av 
t.ex. spång mellan Hultagatan och Hässlebron.

 » Förstärkning av det stråk som passerar genom Holmens 
lund, som fortsätter över Hultagatan längs Trallings-
gatan. Träd ska planteras i anslutning till parkeringens 
entré, vilka även skapar en trivsammare miljö på 
parkeringen.

 » Utmed Hultagatan ska allé planteras i gemensam 
planteringsbädd. Hårdgjorda ytor intill allén ska delvis 
anläggas med genomsläppligt material, för att de nya 
träden ska kunna etablera sig väl i en hårdgjord miljö.

Kompensationsåtgärderna utförs av Borås Stad och finan-
sieras av exploatören. Borås Stad bekostar framtida drift och 
underhåll inom naturmark. Inom kvartersmark bekostar 
exploatören drift och underhåll.

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband med 
samlingslokalens färdigställande.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig 
morän och som normalriskområde vad avser radon. 

En geoteknisk utredning utfördes 1987 i samband med 
ändring av kvarteret Hulta Kv Ekholma (K-Konsult 1987-03-
19) och anger att området består av ett humustäcke bestående 
av morän som vilar på berg. Moränen är blockig och ytblock 
förekommer med hög frekvens. Humusen har ringa tjocklek 
med undantag för ett lokalt parti längs riksvägen där torv 
påträffats till betydande djup, vilket är inom NATUR i ny 
detaljplan. Med undantag för det lokala torvpartiet längs 
riksvägen är grunden fast inom undersökningsområdet. 
Förekommande jordar är ej skredbenägna och någon risk för 
ras eller skrev föreligger ej trots betydande höjdskillnader. 
Torvområdet ska undvikas vid allt byggande. Det bitvis ytliga 
berget talar för att byggnader utformas källarlösa. Några 
tekniska problem med källarbyggande verkar inte föreligga.

Förorenad mark
Det finns inga misstankar om att marken i området är förore-
nad. Befintlig asfalt bör provtas i samband med borttagning, 
så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på 
rätt sätt.

2019-09-16 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
Idéskiss Fasader 1:200 (A3) / 1:100 (A1)
SYRISKA KYRKAN

Ansvarig: Author

Syriska Kyrkan
Projektnr: 25YY.NNNFasader

Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT VÄST

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

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

ParkeringP

Samlingslokal för religiösa ändamål samt tillhörande funktionR1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED
KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

skyddsvärt träd skyddsvärt träd,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 2000 m² inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 m² inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta totalhöjd i meter över nollplanet inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Inom användningsområdet R1 medges torn eller liknande med lägsta resp. högsta

totalhöjd + 197 resp. +199 meter över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Det ska finnas variation i fasaden och minst 30 % av fasaden mot Hultagatan ska vara
genomsiktlig.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Entré ska finnas mot Hultagatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Markytan ska vara genomsläpplig

Markens anordnande och vegetation
n1 Enhetlig trädrad ska finnas utmed Hultagatan,  4 kap. 10 §

n2 Befintlig marknivå mot naturmark får inte ändras,  4 kap. 10 §

n3 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

Stängsel och utfart
Utfart får inte finnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Ventilationsintag ska placeras högt på bygganden,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Upplysningar
Planavgift debiteras vid bygglov

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark
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Stängsel och utfart
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Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark
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Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Hultasjön. Ett alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Stadsdel Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal 
för religiöst ändamål och genomförandet av planen löser 
den brist som finns idag och tryggar även ett långsiktigt 
behov. I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och 

Vy över Hultagatan där ensidig allé föreslås planteras som kompensationsåtgärd för 
att skapa ett trevligare gaturum utmed Hultagatan.

Inspiration för spång som föreslås att anläggas i Holmens lund som  
kompensationsåtgärd. 

Cykelväg som ansluter till Hässlebron kantas av trädallé i två rader. 

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.
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många barn får nära till något som redan idag är en viktig 
mötesplats i grannskapet. Möten kommer att kunna ske både 
i samlingslokalen, caféverksamheten och Holmens lund som 
kommer att göras mer tillgänglig än tidigare. Utförande av 
kompensationsåtgärder i enlighet med detaljplanen skapar 
möjlighet för Holmens lund att bli mer tillgänglig än vad 
området varit tidigare. Det kommer att skapa positiva värden 
för både boende och arbetande i stadsdelen. 

Mötesplatser och trygghet
Planen möjliggör att mötesplatser skapas och bidrar till att 
fler människor rör sig i och runt Hulta torg. I samband med 
de kompensationsåtgärder som utförs kommer förbätt-
ringsåtgärder att göras i naturområdet Holmens lund. Det 
kommer att bildas en miljö som är mer tillgänglig än vad den 
varit tidigare, för att fler människor ska upptäcka och kunna 
mötas i den trivsamma naturmiljön.

Planområdet ligger i anslutning till ett stadsdelstorg, vilket 
ställer en del krav i byggnadens och utemiljöns utformning. 
Belysning och orienterbarhet ska vara tydlig i området. 
Verksamheten kommer att bidra till att människor använder 
området under främst eftermiddagar och helger, vilket skapar 
en användning som kompletterar många av omgivande 
verksamheter och arbetsplatser som främst skapar aktivitet 
och närvaro under dagtid.

8. Störningar på platsen
Risk
Kvartersmarken ligger på drygt 100 meters avstånd till 
riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 70 km i timmen. 
Planerad markanvändning är samlingslokal vilket tillhör en 
känslig verksamhet. För samlingslokaler krävs ett skyddsav-
stånd på minst 80 meter för att uppnå en låg risknivå (Över-
siktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Det 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. I samråd med räddningstjänsten har det bedömts att det 
finns behov av högt placerade ventilationsintag på byggna-
den, samt att möjligheten finns att utrymma bort från riksväg 
40. Inga ytterligare skadebegränsade åtgärder behövs.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen. 

Inom stadsdelen Hulta finns flera bensinstationer vilka kan 
påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. Planom-
rådet ligger dock cirka 250 meter från närmaste bensinstation 
och bedöms inte påverkas.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatan inom planområdet ska 
ha kvar sin användning som kommunal gata.

NATUR betyder att området ska ha användning som natur, 
ett grön- eller skogsområde och ersätter tidigare PARK. 
Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt för att 
skapa en naturlig, skog-, sly- eller gammal ängsmark. Vissa 
naturområden har viktiga biologiska funktioner eller funk-
tioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar och 
liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark kan 
även gång- och cykelvägar anordnas.

Inom NATUR finns ett skyddsvärt träd. Det är ett mycket 
kraftigt träd med en stor stamomkrets. 

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

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. Exploateringsgraden i kvadratmeter 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
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maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet.

Bokstav R1 tillåter besöksanläggningar. I ändamålet ingår 
samlingslokal för religiöst ändamål. Bestämmelsen tillåter 
även mindre restaurang- eller caféverksamhet samt tillhö-
rande funktioner så som kontor.

Inom området markerat med bestämmelserna R1 får byggna-
derna vara som högst 195 meter över nollplanet. Exploate-
ringsgraden är maximalt 2000 kvadratmeter i byggnadsarea, 
vilket innebär att byggnaden får göra ett avtryck på marken 
som motsvarar 2000 kvadratmeter. Det finns även bestäm-
melser om att delar av marken där byggnad inte får uppföras, 
vilket är markerat med prickar.

Ett mindre område utmed Hultagatan har bestämmelsen 
E vilket står för tekniska anläggningar. Byggnaderna inom 
området får uppta totalt max 40 kvadratmeter, vilket innebär 
att det går att bygga två transformatorstationer. De tekniska 
anläggningarna får ha en totalhöjd på 186 meter över nollpla-
net vilket motsvarar ungefär 3 meter hög byggnad.

N-bestämmelser reglerar markens anordnande och delvis 
vegetation och märks ut med ett litet n. Tre n-bestämmelser 
finns inom planområdet. Utmed Hultagatan ska finnas 
ensidig allé, något som regleras med bestämmelsen n1. 
Bestämmelsen n2 anger att kvartersmarkens marknivå inte får 
ändras och ska ansluta till befintlig marknivå för naturmark, 
för att inte påverka omgivande natur och de träd som växer 
inom Holmens lund negativt. Markparkering tillåts inte inom 
egenskapsområdet n3, inte heller uppförande av byggnad är 
tillåten. 

Utformningsbestämmelser i detaljplanen märks ut med ett f. 
Inom planområdet tillåts torn eller liknande uppföras, genom 
bestämmelse f1 med en lägsta respektive högsta tillåtna höjd. 
Det begränsas höjdmässigt för att utformningen ska upplevas 
som ett torn, vilket gör byggnaden unik i området. Bestäm-
melsen f2 reglerar att samlingslokalen inte får utformas 
med slutna fasader. Variation i fasaden ska finnas utmed 
Hultagatan, det urbana stråket, och 30 % av fasaden ska 
vara genomsiktlig. Utformningsbestämmelse f3 reglerar att 
utrymning ska vara möjlig mot Hultagatan. 

Inom planområdet finns en bestämmelse för markens utfö-
rande som i plankartan markerats med ett litet b1. Bestäm-
melsen anger att marken ska vara genomsläpplig, vilket ökar 
infiltration till de träd som ska planteras inom område n1.

Ventilationsintag ska placeras högt på byggnation vilket regle-
ras genom bestämmelsen m1, vilket är skydd mot störningar. 

Utmed Hultagatan finns ett u-område vilket innebär att delar 
av marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjor-
diska ledningar. Ytan är prickmarkerad och byggnad får ej 
uppföras.

Bokstaven P står för parkering och ytan har prickmark vilket 
innebär att byggnad ej får uppföras på marken. Det innebär 
att det enbart tillåts markparkering på ytan.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 (2012) är en vision för hur Borås ska se ut år 
2025 och består av sju strategiska målområden. Målområden 
består av strategier som konkretiserar hur Borås Stad ska 
uppnå målen. Detaljplanen bidrar främst till det strategiska 
målområdet:

 » Människor möts i Borås. Genom att skapa viktiga 
mötesplatser både i samlingslokalen men även inom 
naturområdet Holmens lund kan ny detaljplan bidra till 
att stadsdelen används mer under stora delar av dagen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) beskriver hur Borås 
Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Några av de punkter som är aktuella för den här 
detaljplanen presenteras nedan: 

 » Urbana stråk ska kompletteras med bebyggelse och kan 
binda samman stadsdelarna Hässleholmen och Hulta 
med den centrala bebyggelsen. Den täta kollektiv-
trafiken samt det utbyggda gång- och cykelnätet ger 
förutsättningar för god tillgänglighet. Vid stadsdelstor-
gen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till 
stadsmässighet och trygga mötesplatser.

 » Utvecklingsstrategin för Borås Stad handlar om att främja 
en bebyggelseutveckling som stärker förutsättningarna 
för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. 
Detaljplanen bidrar till att fler mötesplatser och 
målpunkter möjliggörs i en miljö som omges av en grön 
struktur med rekreationsmöjligheter.

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökva-
litetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk 
mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det 
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen.

 » God bebyggd miljö. Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-
nära läge och har god tillgång till service och grönska.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, t.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
och risk.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

Befintlig återvinningsstation på fastigheten Hulta 4:37 bör 
flyttas till en annan plats i närområdet. Lämplig placering 
utreds i samarbete mellan Borås Stad och FTI. Kostnaderna 
för flytten åläggs exploatören. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av kommunen. 

Den enhetliga trädrad som ska finnas på kvartersmark enligt 
plankartan (n2) ska utföras och finansieras av exploatören, i 
samråd med tekniska förvaltningen. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Vem som ansöker om fastighetsreglering regleras i det köpe-
avtal som upprättas när exploatören ska köpa kvartersmarken 
från kommunen. 

Om träd skadas eller tas ner på naturmark kommer ersätt-
ning att krävas.

Avtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av den mark där byggnation för samlingslokal för 
religiösa ändamål föreslås. 

Avsikten är att kommunen och exploatören i Borås ska 
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen, där 
exploatören förvärvar Hulta 4:36 samt en del av Hulta 4:1 
av kommunen. Köpeavtalet kan förutom marköverlåtelsen 
även omfatta finansiering av åtgärder på allmän plats, såsom 
iordningsställande av naturmark. 

Ett tidsbegränsat arrende för parkering finns på fastigheten 
Hulta 4:36. Detta arrende kommer sägas upp i samband med 
att detaljplanen antas. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:36, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:37, 
som ägs av AB Bostäder i Borås.

Fastighetsbildning 
Den del av Hulta 4:1, skrafferad yta i figuren nedan, som i 
detaljplanen kommer att utgöras av kvartersmark bör genom 
fastighetsreglering tillföras Hulta 4:36. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

 » Hulta 4:1 
Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarter-
smark, ca 3400 kvm, skrafferad yta i bilden på nästa 
sida, till Hulta 4:36.  
 
Får ändrad användning från allmän plats park till 
allmän plats natur. 
 
Ny byggrätt för tekniska anläggningar bildas (E). 

 » Hulta 4:36 
Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarter-
smark, ca 3400 kvm, skrafferad yta i bilden ovan, från 
Hulta 4:1.  
 
Ny byggrätt för samlingslokal för religösa ändamål 
samt kontor bildas (R1K). 
 
Belastas av ett befintligt officialservitut (aktnr 1583K-
91/31.1) som ska finnas kvar.

 » Hulta 4:37 
Har fortsatt samma användning, parkering (P), som i 
tidigare detaljplan.
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Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören ska bekosta kompensationsåtgär-
der, dessa ska dock utföras av kommunen.  

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Hulta 
4:1 och Hulta 4:36 som detaljplanen medför. Kommunen 
får intäkter i och med försäljning av mark. Kommunen går 
miste om intäkter för det arrende som finns på den plats som 
detaljplanen omfattar.  

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » PM - Trafik (Borås Stad, 2019-06-26)

 » Geoteknisk utredning (K-Konsult 1987-03-19)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Sara Aneljung 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar, med bild- och textmaterial. Den beskriver hur 
detaljplanen ska genomföras och redovisar organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
behövs. Den är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 

 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. 

Om du vill överklaga ska du skicka överklagandet till 
kommunen inom tre veckor från den dag som beslutet 
publiceras på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar 
sedan överklagandet till Mark- och miljödomstolen som 
prövar överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta 
cirka sex månader. 

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

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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Ordlista 
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer. 
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.  
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl.,  
Nya Hultakyrkan, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 september – 17 oktober.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås 
Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området 
som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras för att säkerställa att naturvärden 
bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt då mark inom naturområde klass III 
tas i anspråk, ett område med höga naturvärden. 
 
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 4:1, Hulta 4:36 
och Hulta 4:37. Planområdet ligger utmed Hultagatan i stadsdelen Hulta, 
mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är del av naturområdet Holmens lund och befintlig parkering. 
Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastigheten 
Hulta 4:37 som är befintligt parkering ägs av AB Bostäder. 
 
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 
från 1990, vilka anger användningen park och parkering. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i stadshuset, 30 september kl. 17:00 – 18:30. 
Samrådsmötet hålls på våning 7 i samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så 
används ingången från norr vid statyn Folktalaren). På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-054), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter och 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Sara Aneljung, tel. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-18  

mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00620 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.              

Ärendet i sin helhet 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation på 
kvartersmarken som är belägen vid Trandaredsgatan/Sörmarksgatan. Förslaget 
till detaljplan innebär också att all mark inom planområdet blir kvartersmark. I 
nu gällande plan finns ett utfartsförbud mot Sörmarksgatan som föreslås 
upphävt. Tidigare krav på bullerskärm mot Trandaredsgatan har tagits bort 
efter införande av nya regler mot bullerstörning. Till följd av detta har 
utfartsförbud mot Trandaredsgatan föreskrivits i föreliggande förslag till 
detaljplan.    

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde ingen invändning mot 
upprättat förslag till detaljplan varför detaljplaneförslaget tillstyrkes.                                                                                                                                                 

Beslutsunderlag 
1. Samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl., Borås Stad,                                

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se (BN2018-756) 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Ändring av detaljplan för Hulta,

Klippingen 7 m.fl

BN 2018-756

Plan-
beskrivning

Samråd
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Ändringen av detaljplanen berör hela planområdet. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att överföra delar av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 

Planområde
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Hulta utmed Tranda-
redsgatan. Planområdet uppmäter 0,6 hektar, och marken är 
privatägd. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (P1106) för området är Detaljplan för del av 
Hulta Klippingen 3, 6 och 7 m.fl från 2008. Syftet med detaljpla-
nen var att ge möjlighet att bygga bostäder, parhus, kedjehus/
radhus och friliggande gruppbyggda villor. Gällande detalj-
plan tillåter bostäder och industri som kan samlokaliseras 
med bostäder. 

Kommunala beslut 
Vilken grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med 
begäran om planändring av fastigheterna Klippingen 7 m.fl. 
Exploatören har ansökt om bygglov 2017-11-09 för att bygga 
bostäder i fastigheterna Kronmyntet 1-4 och Klippingen 7-9, 
vilket beviljades i maj 2018. I samband med det ansökte 2018-
05-22 exploatören om ändring i den gällande detaljplanen 
P1106, laga kraft 2008-05-06. 

Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked i ett 
delegationsbeslut 2018-10-15. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 i beslut 
§254 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att meddela sökande om positivt 
planbesked. 

2. Ändrade 
planbestämmelser
Allmän platsmark LOKALGATA ändras till kvartersmark. 
Denna förändring medför att prickmarken på kvartersmarken 
utökas. På prickmarken får bullerskärm finnas. Bullerskärm 
tas bort. Planbestämmelsen m1 ändras med anledning av att 
riktlinjerna gällande trafikbuller har ändrats. Reglering av 

marknivåer plockas bort. Utfartsförbud mot Sörmarksgatan 
tas bort och läggs till mot Trandaredsgatan, vilket möjliggör 
angöring från Sörmarksgatan.

3. Gällande 
planbestämmelser
Ändringen ska läsas tillsammans med planbestämmelserna 
i P1106. Det innebär att följande planbestämmelser fortsatt 
gäller:

Allmän platsmark 
Trandaredsgatan benämns som HUVUDGATA. Det innebär 
att gatan förbinder lokalgator inom stadsdelarna Trandared 
och Hulta. Ytan i planområdets nordöstra del mot Sörmarken 
är kommunal mark som kommer att skötas som NATUR. 
Inom NATUR tillämpas bestämmelsen n1, och det betyder 
att den befintliga stenmuren ska bevaras.

Kvartersmark
Inom planområdet har en stor del av kvartersmarken 
tilldelats bestämmelsen B, bostäder. Det innebär att marken 
får användas för bostäder. I planområdets norra delar råder 
bestämmelsen E och J0 för kvartersmarken. Det betyder att 
tekniska anläggningar tillåts och att industri kan samlokalise-
ras med bostäder. 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
På kvartersmarken gäller följande egenskapsbestämmelser. 
e1 betecknar högsta antalet tomtplatser, exempelvis e14. Det 

Ändring av detaljplan
Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, Borås Stad, upprättad den 2019-09-23

Översiktskarta
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betyder att maximalt fyra tomtplatser tillåts. e2 anger största 
byggnadsarea i m² jämt fördelat på antalet tomtplatser, och e3 

innebär största byggnadsarea i m² per tomtplats. 

Begränsningar av markens bebyggande:  
Området på plankartan som är markerat med prickar får inte 
bebyggas. På den prickade marken får dock bullerskärmar 
finnas. Området på plankartan markerat med kors får endast 
bebyggas med komplementbyggnader. Bestämmelsen g 
innebär att marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggningar, exempelvis en parkeringsplats. Bestämmelsen 
u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar.

Placering, utformning, utförande: 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras 
minst fyra meter från gatan och garage respektive sex meter. 
Byggnader får sammanbyggas i tomtgräns med grannes 
medgivande. Bestämmelsen p2 tillåter endast friliggande 
terränganpassade gruppbyggda villor. Högsta byggnadshöjd 
visas genom en romb och en siffra. 

Den högsta tillåtna byggnadshöjden för bostäder (B) är sex 
meter, och för tekniska anläggningar (E) fyra meter. Utöver 
angiven byggnadshöjd får mindre takkupor och frontespiser 
anordnas. 

Störningsskydd:  

m1 betecknar att den delen av planområdet är bullerutsatt. 
Det kräver att byggnaderna placeras och utformas på ett 
sådant sätt att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. 
Exempel på detta finns i trafikbullerutredningen (Sjökvist 
Teknik, 2019-04-16). För bostäderna där de aktuella riktvär-
dena överskrids krävs det att de får tillgång till en skyddad 
uteplats. Dessutom krävs det att bostäderna utformas på ett 
sådant att hälften av bostadsrummen är vända mot en ljud-
dämpad sida. På den ljuddämpade sidan ska bullernivåerna 
underskridas.   

För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna 
riktvärden gäller det att varje bostad ska ha tillgång till en 
skyddad uteplats och att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida.
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PLANKARTA

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PLANKARTA P1106

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2019-08-29

Upprättad 2019-08-29

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Kvartersmark

100 m40100 20 30 50

Detaljplan för del av Hulta

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2018-756

2019-09-23
Samråd
Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-09-23

Michaela Kleman
Planchef Planarkitekt

Anton Ehrendahl

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

DEL.
 Klippingen 7 m.fl.

HUVUDGATA

LOKALGATA

B Bostäder

Tekniska anlägningarE

Industri som kan samlokaliseras med bostäderJ0

NATUR

Huvudgata
Lokalgata
Natur

Utformning av allmänna platser
n1 Stenmur ska bevaras

Högsta antalet tomtplatsere1 0

Största byggnadsarea i m2 jämt fördelat på antalet tomtplatsere2 000

Största byggnadsarea i m2 per tomtplatse3 000

EGENSKAPSBESTÄMMELSER KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Begränsningar av markens bebyggande

Marken får inte bebyggas. Bullerskärm får finnas.

Marken får endast bebyggas med uthus, garage eller carport

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningaru

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

Allmän platsmark ändras till kvartersmark. Prickmark på
kvartersmark utökas.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG

Bullerskärm tas bort.

Utfartsförbud tas bort.

Lokalgata tas bort.

Utfartsförbud läggs till.

Föreskriven höjd över nollplanet tas bort.

Planbestämmelsen om prickmark ändras.

Planbestämmelsen om bullerskärm tas bort.

Markens anordnande
Föreskriven höjd över nollplanet+000.0

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd
får mindre takkupor och frontespiser anordnas.

0,0

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter och garage ska
placeras minst 6 meter från gata. Byggnader kan
sammanbyggas i tomtgräns med grannes medgivande.

p1

Endast friliggande terränganpassade gruppbyggda villor (se
planbeskr.) Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från
gata. Byggnad kan placeras närmare än 4.0 meter mot
fastighetsgräns med grannes medgivande. Garage ska
placeras minst 6 meter från gata.

p2

Störningsskydd
Bullerskärm ska uppföras till minst angiven höjd i meter.
Utmed Trandaredsgatan ska skärmens grundläggning
godkännas av kommunen.

Principen för avsteg från riktvärden för buller får tillämpas på
ovanvåning om 60 dB(A) ek ljudnivå inte överskrids på
bullerutsatt sida och en ljuddämpad sida skapas under 50
dB(A) ekv. Vid tillämpning av avsteg måste lägenheterna
planeras så att minst hälften av boningsrummen placeras mot
ljuddämpad sida.

m1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och
utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. För
de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida.

m1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Genomförandetid

Planavgift debiteras inte vid bygglov

Fastighetsplan upphävs för kvarteret Klippingen, daterad 1965-08-19

Marklov krävs för all schaktning och fyllning

Planbestämmelsen m1 ändras.

Förslag till ändringar av plankarta
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4. Störningar
Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (Sjökvist Teknik, 
2019-04-16). Trafikbullerutredningen omfattar dygnse-
kvivalent och maximal ljudnivå med och utan föreslaget 
bullerplank. Ljudnivåerna redovisas två meter ovan mark och 
vid fasader. Trafikbullerutredningen använder Trafikverkets 
riktlinjer om att bedömningen av bullernivåerna ska ske för 
prognostiserad trafiksituation år 2040. Beräkningarna är 
utförda utifrån Nordisk beräkningsmodell.

Den gällande detaljplanen använder de allmänna råd som 
gällde vid framtagandet för över 10 år sedan. År 2015 
ändrade Sveriges regering kraven på trafikbuller genom en ny 
förordning. De nya reglerna tillåter mer ljud vid fasad, men 
mindre ljud vid uteplatser jämfört med tidigare riktlinjer. 
Därför föreslår utredningen att detaljplanens krav på buller-
plank ändras. 

Planområdet är lokaliserat utmed Trandaredsgatan och 
Sörmarksgatan. Utmed Trandaredsgatan bedöms år 2040 
ca 8 400 fordon passera per dygn. Sörmarksgatan trafikeras 
år 2040 med ca 3 000 fordon per dygn. Dygnsekvivalent 
ljudnivå från Trandaredsgatan är utmed vissa fasader över 
60 dBA. När dygnsekvivalent ljudnivå är över 60 dBA måste 
särskild hänsyn till buller tas vid en bostads utformning. 
Kravet är då att minst hälften av alla rum är vända mot 
den sida där ljudnivån är betydligt lägre. Bostaden närmast 
Sörmarksgatan saknar realistiska möjligheter att leva upp till 
kravet, eftersom ljudnivån utmed alla fasader är för hög. Vid 
en bostads uteplats får den dygnsekvivalenta ljudnivån högst 
vara 50 dBA. För de tre bostäderna närmast Sörmarksgatan 
finns ingen sådan plats utmed någon fasad.

Med anledning av ovan föreslår utredningen ett bullerplank 
utmed Sörmarksgatan, och utmed en del av tomtgränsen i 
sydost. Med ett 2,5 meter högt bullerplank med föreslagen 
placering blir ljudnivån tillräckligt låg för den sydöstra 
fasaden med den bullerutsatta bostaden och för de tre 
uteplatserna. Detta säkerställs genom planbestämmelsen m1. 

5. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genom-
förandet av ändringen av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Därmed behöver en miljökonsekvensunder-
sökning inte upprättas.

6. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker hösten 2019 och planen beräknas antas under 
vintern 2019. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning. 

Plankonsult har varit Karin Dalin, Ramböll. Handläggare 
från Borås Stad har varit Anton Ehrendahl.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-1674 
BN2018-756  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, 
Borås Stad.   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 oktober – 25 oktober. 

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att överföra delat av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”,  
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna  
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss  
så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 94 48, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-02.  
  
 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM FÖR VISKAFORS
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som 
serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av 
kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har 
geografiskt sett ett relativt stort upptagningsområde. 
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala 
delarna av Viskafors och området i anslutning till 
torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential (se 
översiktsplanens centrumområde respektive centrumnära 
område nedan). Viss utblick görs, men inom tätorten. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Viskafors är ursprungligen en bruksort, den äldre bebyggelsen 
är kopplad till textilindustrin som främst är belägen söder 
om dagens centrum längs Viskan. Det textila arvet har 
lämnat tydliga spår i Viskafors, både i den byggda miljön 
och i naturen. Äldre fabriksmiljöer, kraftverksanläggningar, 
bostäder för arbetare och direktörer är miljöer med stora 
industrihistoriska, socialhistoriska och estetiska värden. Stor 
del av tätorten är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. 
I de centrala delarna är bland annat skolan och den gamla 
prästgården (Herrgården) utpekade som värdefulla delar av 
kulturmiljön. Med undantag för specifika objekt kan dock de 
kulturhistoriskt värdefulla strukturerna vara svåra att få syn på.

På 1970-talet togs det rejäla tag när hela centrum förflyttades 
från området kring stationen till det som är dagens centrum. 
Herrgården med sina trevåningslameller och närservicen vid 
det lilla torget är tidstypisk i sitt uttryck. Lokaliseringen av 
de stadsdelstorg som byggts runt om i hela landet från 1940-
1970-tal har sällan föregåtts av en analys kring rörelsemönster 
och stråk. Torget i Viskafors är inget undantag och det är 
därför önskvärt att tydligare integrera torget genom att skapa 
tydligare kopplingar mellan torget och andra målpunkter. 
Efter hand som orten vuxit har den fortsatt att sprida ut sig 
längs Viskan och upp i skogen. Viskafors är tydligt präglad av 
topografin, gatorna vindlar sig fram i de lägen där det varit 
bäst förutsättningar för bebyggelse och kan av det skälet 
upplevas som utspritt och inte så sammanhållen. Centralt i 
Viskafors finns stora obebyggda områden, men dessa är i 
huvudsak svårtillgängliga, då det är brant och i delar sankt. 
Viskan har gett namn till tätorten och dess kraft har varit 
förutsättningen för den industri som tidigt byggdes här. Den 
är också skälet till att människor valt att bo här sedan sten-/
bronsåldern. Den är trots detta är förvånansvärt osynlig i 
Viskafors. Att hitta sätt att göra Viskan synligare är ett sätt att 
knyta an mot tätortens textila- och industriella arv, samtidigt som 
kvaliteter skapas för de som bor och verkar i Viskafors idag.
För centrala Viskafors gäller byggnadsplan för Viskafors 
samhälle antagen 1970 (till exempel idrottsplatsen vid 
Viskan) Detaljplan för del av Viskafors centrum från 1997 
(Skolområdet) samt detaljplan för Viskafors centrum från 
2010 (Herrgårdsområdet och torget). Särskilt i planen för 
Viskafors centrum finns en tydlig ambition att komplettera 
med nya bostäder inom befintlig bebyggelsestruktur.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande målsättning är att 
ta fram en målbild för möjliga bebyggelseområden. 
Genomförandefrågorna har varit central vid lokaliseringen 
av lämpliga områden. Liksom att hitta lägen som kan 
stärka upp centrum och ge underlag till befintlig service

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. 
Ett mål är att skapa en tydlig entré för de som tar 
sig till centrum med buss då det saknas idag
Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur 
med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och 
kopplingar för människan till olika grönområden.  

GRANNSKAP 

Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och har 
cirka 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande 
tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs, Seglora samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet.
Från Viskafors finns cykelbana utbyggd till Borås och 
kollektivtrafiken går med 30 minuters mellanrum vid högtrafik. 
Här finns även en tågstation och Viskadalsbanan mellan Borås 
och Varberg stannar i Viskafors. Tågstationen är placerad cirka 
1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står 
för en låg andel av kollektivtrafikresandet. I Viskafors finns 
förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. 
Servicen är huvudsakligen samlad kring torget. Vårdcentral, 
äldreboende och förskola finns dock utanför centrumzonen. 
Väster om Viskan ligger Storsjön som är ett större sammanhållet 
frilufts- och rekreationsområde, med utbyggda vandringsleder, 
grillplatser, badplats med mera. Storsjön är reglerad och 
ursprungligen skapad som vattenmagasin för Viskafors 
kraftverk. Området kring Storsjön är kommunalt naturreservat.

Inledning

Översiktsplanens centrumområde (röd) respektive centrumnära område 
(orange). 
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Storsjön (grönt) är kommunalt naturreservat och ett viktigt natur- och 
reakreationsområde för hela kommunen. Förutom centrum och centrumnära 
bebyggelse visas här även övrig bebyggelse (gult). 

2019-06-12 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&&

https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&5&111801;6390901&-2&& 1/1

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

FRITIDSGÅRD

TORG & SERVICE

UTVECKLINGSSTRATEGIN ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN

• Styrkan kommer inifrån - Förtäta, komplettera 
och omvandla inom befintliga orter

• Koncentrerat och sammanbundet - bebyggelse 
och funktionen samlas i centrala lägen 

• Tätt och mixat - så bred blandning som möjligt 
av funktioner och människor.

• Mer mötesplatser och målpunkter - Attraktiva 
offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter.

• Grönt och blått runtom - Näthet till rekreation 
värnas genom att bebyggelsen hålls ihop.

• Bygg för mer buss, cykel och gång - Ny bebyg-
gelse prioriteras där kollektivtrafik redan finns.

• Viskan och textilien synliggörs i staden - Borås 
vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den 
textila identiteten när staden växer
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Programmet föreslår inte att några ytterligare ytor 
avsätts för skola, men konstaterar att det inom 
Viskaforsskolans område finns relativt stora ytor som 
vid behov kan utnyttjas om skolans ytbehov ökar.

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Lss-boenden ryms inom de områden som pekas ut för bostäder. 
Ingen specifik yta har därför arbetats fram för Lss-boenden 
utan får hanteras i vidare detaljplaneläggningar i den takt som 
behov uppstår. En planeringsreserv bestående av 1200 m2 
byggrätt finns i Fagersberg som eventuellt skulle kunna nyttjas 
om behov att utöka befintligt äldreboende, Fagersro, uppstår.

VARIATION

Blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäder 
ska eftersträvas då det ger dynamik och variation. Det 
tillfredsställer olika behov och vardagsliv och gör det 
enklare att bo kvar i tätorten över livets olika skeden.

GÅNG- OCH CYKELINFRASTRUKTUR

Gång- och cykelvägar finns längs Varbergsvägen, Nya vägen 
och Fritslavägen. Det finns även gång- och cykelväg som 
kopplar Åsahagen/Högen samt Pumpkällehagen/Villavägen 
mot centrum. Av programförslagets olika föreslagna 
utbyggnadsområden är Viskafors centrum (etapp 1 och 2) 
välförsett med gång- och cykelvägar. Vid Ödgärdet (etapp 
1) finns anslutande gång- och cykelvägar vid Fristslavägen 
respektive Varbergsvägen. Skansen (etapp 3) kan anslutas till 
befintlig gång- cykelväg i förlängningen av Pumpkällevägen.

ATTRAKTIVT BOENDE

I planprogrammet föreslås bostäder som har förutsättningar 
för olika sorters attraktivitet; centrumnära boende, tomter 
med möjlighet att bygga själv, samt bostäder i höjdlägen 
med förutsättningar för utblickar. I Viskafors är det nära 
till naturen och det är viktigt att den bostadsnära naturen 
fortsätter att vara tillgänglig för lek, rekreation och vila.

SERVICE

I Viskafors finns både kommersiell och offentlig service. Ett 
tillskott av bostäder, både i och utanför de centrala delarna, ger 
ett ökat kundunderlag till den befintliga servicen. Vid torget 
och vid skolan finns redan befintliga planer som möjliggör 
för centrumverksamheter som handel och annan service. 
STRÅK

I planprogrammet läggs särskilt fokus på Pumpkällevägen och 
den koppling som idag saknas för de trafikanter som till fots eller 
med cykel ska röra sig mellan busstation torg, hem, arbete eller 
skola. Programmet föreslår inte nya områden för kommersiell 
service utan fokuserar istället på att ge förutsättningar för 
att befintlig service ska kunna kvarstå och utvecklas. 

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

I programmet föreslås att den befintliga förskolan vid 
Pumpkällevägen ges förutsättningar att byggas ut. Vid planering 
av alla större bostadsprojekt behöver tillkommande behov av 
förskole- och skolplatser analyseras och tas med i planeringen.

Områdets struktur

TOPOGRAFI

Området är kuperat och  kräver en 
noggrann höjdsättning. Viktiga 
särdrag i naturen behöver lokaliseras 
för att kunna sparas och framhävas. 
Det kan handla om landskapsrum 
men även detaljer som bergsbranter 
och  stenblock kan bli karaktärsinslag.

HÅLLBART RESANDE

Gång och cykel är prioriterade med 
framkomlighet och trivsel som ledord. 
Strukturer där kollektivresande är lätt 
och tillgängligt. 
Bilen ska få plats men inte dominera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER

Inbjudande och öppenhet mellan 
bostadsområdena.  
Viktigt att inte tillkommande 
bostäder utformas så att de 
blir en barriär mellan befintliga 
områden och natur och vyer

Torget i Viskafors med nerservice och utrymme för möten och umgänge.

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER
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Programförslag
CENTRALT MEN INTE BARA
För Viskafors föreslås utbyggnad från två håll. Dels att förtäta 
och omvandla de centrala delarna och skapa stråk och kopplingar 
till och från torget. Dels att titta på möjliga områden att förtäta 
eller omvandla områden som det inte finns bostäder på idag. 
Även utanför centrum gäller i första hand att titta på lägen 
där det är möjligt att bygga vidare i anslutning till befintlig 
infrastruktur och relativ närhet till kollektivtrafik och service.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA UT-
BYGGNADSRIKTNING

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

GRUNDVATTENRESERV, UN-
GEFÄRLIG UTBREDNING

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

KNUTPUNKTER, TORG OCH 
JÄRVÄGSSTATION

SKANSEN

ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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kan med fördel vara samma eller liknande den som finns på 
torget. Den kan också tillåtas växa ut till en mindre platsbildning 
i anslutning till korsning och kommande byggnader.
Grusplanerna vid Viskaforshallen avslutas i norr mot ett 
grönområde mellan två höjder. Området skulle, tillsammans 
med den närbelägna kullen kunna utvecklas med en kortare 
promenadslinga. Området är delvis blött och det skulle därför 
kunna vara en bra plats för att bygga en mindre damm för 
att samla vattnet och ge mervärdet av en vattenspegel.

ETAPPER OCH EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och tänkbar exploateringsgrad 
presenteras i strukturskissen. Med tillhörande illustration

VÅNINGSANTAL
I de centrala delarna av orten kan ett våningsantal på 5-6 
våningar prövas. Särskilt gäller detta inom Herrgårdsområdet 
som redan är relativt storskaligt och där en variation i höjd 
skulle kunna berika området. Liksom på grusplanen vid 
Viskaforshallen där möjlighet finns att ta stöd i topografin.  
Skalan i orten som helhet är annars relativt låg, både i höjd och 
utbredning. 3-4 våningar föreslås därför, med undantag för vad 
som anges ovan. I anslutning till befintliga kulturbyggnader 
behöver självklart en avvägning och anpassning göras så att 
tillskotten inte omöjliggör förståelsen för den historia som 
bebyggelse och andra anläggningar har att berätta. I anslutning 
till befintliga villaområden så föreslås skalan 1-2 plan.

CENTRALA VISKAFORS - FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

HERRGÅRDEN

I anslutning till torget så ligger bostadsområdet Herrgården 
som är byggt på 1970-talet. För Herrgårdsområdet finns en 
gällande detaljplan som möjliggör att bygga på befintliga hus. 
Planen innebär att cirka 100 bostäder kan tillkomma som inte 
har genomförts, det kan finnas utrymme för ytterligare tillskott 
av cirka 50 bostäder inom Herrgården utöver påbyggnaderna. 
Det är också lämpligt att möjliggöra att den befintliga förskolan, 
Herrgårdsleken, ges utrymme att utöka när behov uppstår.

GAMLA FRITIDSHEMMET VID HERRGÅRDSVÄGEN

Längs Herrgårdsvägen finns två hus i funktionalistisk stil som 
tidigare inrymt fritidshem. Husen är välbevarade och i gällande 
plan finns skyddsbestämmelser införda som skyddar husens exte-
riör. Marken ägs av Borås stad och via fastigheten finns potential 
att på ett bättre sätt koppla samman torget med den kommersi-
ella servicen och skola, bibliotek och busshållplats. Det kan även 
vara möjlig att förtäta med ett mindre antal bostäder eller service. 
Dessa placeras lämpligen i nära anslutning till Pumpkällevägen 
för att tydligare avgränsa gaturummet och utformas på ett sätt 
som fungerar ihop med befintliga byggnader. 

CENTRALA VISKAFORS - OMVANDLINGSOMRÅ-
DEN
I anslutning till Viskaforshallen finns två grusplaner, en 
fotbollsplan och en mindre plan, med kringytor. Planerna 
används sparsamt då idrottsklubbarna istället använder 
gräsplanerna vid Sven Erikssonvallen, norr om centrum. 
I grusplanens östra kant finns en bergsskärning och uppe 
på berget möter skogen. Höjdskillnaden mellan grusplanen 
och skogen är mellan 8-10 meter. Högre byggnader placeras 
lämpligen inom den östra delen mot skogen där de kan ta stöd 
i landskapet, för att sedan minska i skala mot Fritslastigen
På längre sikt vore det lämpligt att flytta Viskaforshallen 
så att denna läggs tillsammans med bollplanerna vid 
Sven Erikssonvallen. En flytt av hallen skulle möjliggöra 
för ytterligare bostäder längs Pumpkällevägen och mot 
Fritslastigen. Sven Eriksson vallens läge vid Viskan gör 

att området kan vara attraktivt att komplettera med en 
promenadslinga nära vattnet, denna behöver sannolikt i 
delar vara spångad, då området på sina håll är blött. 

CENTRALA VISKAFORS - ALLMÄNNA PLATSER
Pumpkällevägen bör ges en annan utformning framförallt i 
mötet med torget. Gatan är idag något av en baksida och entrén 
till torget blir av detta skäl otydlig. Befintlig vägbana är 5,5 meter 
bred men vägområdet (från fastighetsgräns till motstående 
fastighetsgräns) är knappt 10 meter. Det finns alltså utrymme 
att tillskapa till exempel gångbana, se över om det är lämpligt 
att möjliggöra gatuparkering inom del av gatan och komplettera 
med växtlighet. Övergångarna mellan torget och Skolan/
Biblioteket samt där Fritslastigen passerar Pumpkällevägen bör 
hastighetssäkras och gatans materialval ses över. Genom att till 
exempel använda samma markbeläggning i de befintliga och 
tillkommande korsningspunkterna tydliggörs stråken både för de 
långsamma trafikanterna och de motorburna. Markbeläggningen 

Programförslag

Skala: 1:1000
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Mötet mellan höjdryggen från Skansen och befintlig gång- och cykelväg.
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Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKELT-
RAFIK RESPEKTIVE BLANDTRAFIK

VÄRDEFULL KULTURMILJÖ 
UTPEKAD I DETALJPLAN ELLER 
KULTURMILJÖPROGRAM

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

UTVECKLING AV BEFINTLIGT 
IDROTTSOMRÅDE. FLYTT AV 
VISKAFORSHALLEN FÖR ATT 
MÖJLIGGÖRA ETAPP 2

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

BEFINTLIG BYGGRÄTT

MÖJLIG BYGGRÄTT

PLATSBILDNING/STRÅK

LANDSKAPSELEMENT

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

UTBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 2

TORGET MED NÄRSERVICE
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UTANFÖR CENTRUM- OMVANDLING OCH FÖR-
TÄTNING I BEFINTLIGA OMRÅDEN

I Viskafors tätort finns relativt stora obebyggda områden, även 
centrumnära. De topografiska förutsättningarna i kombination 
med mossmark innebär dock att många av dessa ytor är svåra 
och olämpliga att bebygga. På kort sikt föreslås följande områ-
den för bebyggelse. 

ÖDGÄRDET

I anslutning till Fritslavägen finns ett mindre område som är planlagt för 
industri som föreslås planläggas för småhusbebyggelse

Där Ödgärdsvägen ansluter mot Fritslavägen ligger ett 
område som i dagsläget är planlagt för industri, viss 
småskalig verksamhet finns inom området, men i huvudsak 
är området obebyggt. Infrastrukturen är i huvudsak utbyggd 
och busshållplats finns i nära anslutning. Området föreslås 
prövas för småhusbebyggelse i detaljplan. Delar av området 
ligget inom område för grundvattenreserv, vilket kan 
behöva utredas närmare i eventuellt framtida planarbete. 
Närmast stationen består bebyggelsen av mindre 
flerbostadshus. Området vid stationen utgjorde centrum i 
Viskafors fram tills Herrgårdsområdet och torget byggdes 
och fortfarande finns viss handel i anslutning till stationen. 
Här finns några mindre områden som är planlagda för 
bilservice (garage) som kan prövas för omvandling och 
förstärka med nya stationsnära bostäder. Det finns även en 
befintlig outnyttjad byggrätt (se streckan linje på kartan).
Eventuellt kan ytterligare mindre områden prövas för 
kompletterande villabebyggelse, men i första hand föreslås 
tomter med ett större bostadstillskott än enstaka villor prioriteras.

Skala: 1:1000
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Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMVANDLINGSOMRÅDE - ETAPP 1

GRUNDVATTENRESERV, OKLAR 
UTBREDNING

VATTENDRAG

VIKTIG MÅLPUNKT (STATIONEN)

Nära stationen finns ett mindre område som är planlagt för bilservice/
garage som föreslås planläggas för bostäder.

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Ödgärdet är ett heterogent område med främst villor från 1910/20-tal till 
1970-tal. Byggnaderna är fritt placerade på tomter som upplevs som stora 
och luftiga. Mellan bebyggelsen finns naturmarksområden som av olika 
skäl bedömts som svårbyggda och därför lämnats orörda.

Programförslag
ÖSTRA ÖGÄRDET

VÄSTRA ÖGÄRDET
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SKANSEN

Vid Skansen finns befintlig infrastruktur i form av gator och 
teknisk försörjning som VA och el redan utbyggd. Gatunätet 
är utformat på sådant sätt att det är möjligt att bygga vidare 
söderut, mot centrum. Mindre tillskott kan prövas för 
småhusbebyggelse i relativ närtid. På längre sikt kan det bli 
aktuellt att gå vidare söderut med ytterligare bebyggelse. 
Skansen ligger högt och det finns i anslutning till området 
förutsättningar att på längre sikt bygga attraktiva bostäder med 
utsikt mot Viskan och Storsjöområdet, både i förlängningen 
av Skansen och på höjden bakom skolan. Höjdsättning 
och trafikföring behöver studeras vidare i detaljplan. 

Skansen är ett villaområde som är väl sammanhållet utformningsmässigt. 
Rött och gult tegel dominerar, byggnaderna vänder långsidan mot gatan och 
är ordnade i linje. 

Skala: 1:1000
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TECKENFÖRKLARING

OMRÅDE SOM KAN UTVECKLAS FÖR 
NÄRREKREATION

MOSSE MED MINST 10 M TORVDJUP

VIKTIG GRÖN LÄNK FÖR DJURLIVET

VIKTIGT STRÅK FÖR GÅNG- OCH 
CYKELTRAFIK RESPEKTIVE 
BLANDTRAFIK

NYBYGGNADSOMRÅDE - ETAPP 1

ETAPP 3, MÖJLIG FRAMTIDA 
UTBYGGNADSRIKTNING

MÖJLIG FRAMTIDA ANGÖRINGVÄG

MÖJLIG FRAMTIDA GÅNG- OCH 
CYKELVÄG/PROMENADSTRÅK

OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FINNS I 
GÄLLANDE PLAN

Skogsområdet är välanvänt med stigar och konstruktioner som skvallrar 
om att det leks i området.



Genomförande
KOMMUNAL MARK
Marken inom planprogramsområdet ägs till största delen av 
Borås Stad men även andra markägare förekommer. Kartan 
visar markfördelningen, gulmakerat område ägs av Borås Stad.

Mark som ägs av Borås Stad kan bebyggas av 
kommunen själv eller markanvisas till en privat 
byggherre. Områden som ska bebyggas med 
villatomter kan tillfalla kommunens småhustomtkö. 
Aktuell information om markanvisningsprocessen och 
småhustomtkön hittas på Borås Stads hemsida. 

Exploateringskostnader som exploateringar 
inom planprogramsområdet ger upphov 
till ska bekostas av exploatören. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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Handläggare 
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SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00581 3.1.1.1 
 

  

 

Yttrande över planprogram Viskafors  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Planprogram för Viskafors.        

Sammanfattning 
Syftet med planprogrammet är att stärka Viskafors som lokalt centrum för 
omgivande orter och landsbygd med ett bra utbud av bostäder, service-
funktioner och kollektivtrafik. Utbyggnad föreslås genom förtätning i centrala 
delar och skapa stråk och kopplingar mot torget. Utanför centrum  föreslås 
utbyggnad i anslutning till befintlig infrastruktur med närhet till kollektivtrafik 
och service. 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till planprogram för Viskafors.              

Ärendet i sin helhet 
Syftet med planprogrammet är att stärka Viskafors som lokalt centrum för 
omgivande orter och landsbygd med ett bra utbud av bostäder, service-
funktioner och kollektivtrafik. Utbyggnad föreslås genom förtätning i centrala 
delar och skapa stråk och kopplingar mot torget.  I anslutning till 
Herrgårdsområdet finns möjlighet att bygga på ca 100 nya bostäder inom 
gällande detaljplan och ytterligare ökning med ca 50 bostäder bedöms möjligt. 
På längre sikt vore lämpligt att flytta Viskaforshallen med tillhörande bollplaner 
till Sven Eriksonsvallen vilket möjliggör ytterligare utbyggnad av bostäder vid 
Pumpkällevägen. 

Utanför centrum föreslås utbyggnad i anslutning till befintlig infrastruktur med 
närhet till kollektivtrafik och service. Östra Ögärdet i anslutning till Fritslavägen 
finns ett mindre område  planlagt för industri som istället föreslås planläggas 
för småhusbebyggelse. Västra Ögärdet är likaså ett mindre område planlagt för 
bilservice/garage som föreslås planläggas för bostäder. I anslutning till 
Skansenområdet finns möjlighet i relativ närtid pröva ett mindre tillskott av 
småhusbebyggelse. På sikt kan det  bli aktuellt att gå vidare söderut med 
ytterligare bebyggelse.   

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till planprogram för Viskafors.          

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Planprogram för  Viskafors                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se (BN 2019-577) 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00640 3.1.1.2 
 

  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 
3:1 (Fjällgatan), Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Detaljplan för Byttorp, 
Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad.        

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan möjliggör att bygga två punkthus 7-9 våningar på 
Byttorp i anslutning till nuvarande grönområde nordväst om korsningen 
Fjällgatan/Hällegatan/Vindelgatan.  

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.               

Ärendet i sin helhet 
Planområdet är beläget i västra delen av Byttorp söder om Kolbränningen i 
anslutning till korsningen Fjällgatan/Hällegatan/Vindelgatan. Inom området 
ges möjlighet att bygga två punkthus 7-9 våningar för bostadsändamål. 
Trafiksituationen i gatukorsningen gör att anslutande vägar knyts samman i en 
cirkulationsplats vilket får till följd att den befintliga återvinningsstationen och 
transformatorstationen behöver flyttas. Planområdet är i Grönområdesplanen 
klassat med mycket höga naturvärden (KlassII). Området har också värden för 
rekreation och det rörliga friluftslivet. De kompensationsåtgärder som föreslås 
på grund av påverkan inom naturområdet består i att återställa den befintliga 
stigen genom exploateringsområdet i annat läge samt trädplanteringar mellan 
planerade huskroppar och gångstråket utmed Kolbränningen.   

Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan 
varför densamma tillstyrkes. 

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, (Fjällgatan) BN 2017-634                                

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
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Sammanfattning
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen.

Planområde
Området ligger i västra delen av Byttorp, söder om Byttorps-
sjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Planområdets 
storlek är ca 0,9 hektar (9 090 m2). Marken i området i 
dagsläget ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan över stadsdelen Övre Byttorp från 
1947. Den anger att marken får användas som allmänplats-
mark avsedd till park eller plantering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt 
planbesked.

Preliminär tidplan 

Samråd  4 kvartalet 2019 
Granskning 1 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2020 
Laga kraft 2 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger i en 
mycket kuperad terräng. Norr om planområdet sträcker 
sig den vackra grönskan medan söderut omringas det av 
byggnader från 1950-talet i form av lamellhus och punkthus. 
Husen är i 4-5 våningar med undantag av ett hus i 9 våningar, 
som ligger väster om planområdet. Med sin placering i direkt 
anslutning till korsningen Fjällgatan - Vindelgatan - Hälle-
gatan har de tillkommande husen ett mycket exponerat läge 
från söder. Däremot är området mer dolt från norr på grund 
av en tätare vegetation i form av uppvuxna träd. Dessa träd är 
viktiga att ha kvar för att kunna bevara den befintliga entrén 
till frilufts- och rekreationsområdet som omger Byttorpssjön. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad, upprättad den 4 oktober 2019. 

Översiktskara med inritat planområde.

Planområdesgräns

Byttorpssjön (K
olbränningen)

Fjällgatan

Fj
äl

lg
at

an

Vindelgatan

Hällegatan

TULLEN

BYTTORP
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Historik och kulturmiljöer
De kulturhistoriska värdena i området finns främst i områ-
dets struktur där punkthus är placerade på kuperad terräng 
och lamellhusen är placerade på planmark.  
Det typiska fasadmaterialet för området är tegel men det 
förekommer en variation av fasad i plåtskivor och puts. 

Själva planområdet har aldrig varit bebyggt utan har genom 
sin tid använts som naturmark.  
 
 

Vy mot Fjällgatan väster om planområdet.

Vy mot Vindelgatan från den befintliga korsningen.
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Vy på planområdet från Vindelgatan utan.

Vy på planområdet från Vindelgatan med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.

Ny bebyggelse
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 

befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt. Murar tillåts inte vara synliga mer än 1,5 meter för 
skapa en mjuk koppling till den ursprungliga marknivån.



DETALJPLAN 7

Stadsbild och gestaltning
Platsen där husen tillkommer har idag en öppen karaktär 
som tydligt avskiljer två stadsdelar, Byttorp och Tullen.  
Med de tillkommande huskropparna kommer stadsdelarna 
visuellt kopplas ihop lite och platsen ramas in vilket bedöms 
inte påverka området negativt. 

För att kunna bevarar så mycket som möjligt av de gröna 
ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under marken 
i form av parkeringsdäck.  
Med hjälp av grönska finns det möjlighet att minsta byggna-
dernas intryck i den kuperade terrängen.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.
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Bostäder
Området är ett typiskt bostadsområde från 50-talet. Detalj-
planen möjliggör att ytterligare ca 48 bostäder kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Inom en radie av 500 meter från planområdet finns det 2 
förskolor och en grundskola. Kommersiell service finns ca 
300 meter bort på Byttorps torg där mataffär och bageri 
finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat mot norr där den omfattar grönom-
rådet som sträcker sig till Byttorpssjön. Däremot är området 
lätt tillgängligt från Fjällgatan i öster och söder där den har 
svaga lutningar. De nya byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fjällgatan och har 
en bra koppling till det befintliga trafiknätet. Planområdet 
omfattar korsningen Fjällgatan - Vindelgatan som egentligen 
består av två separata korsningar. Dessa två korsningar har 
ett kort avstånd mellan varandra vilket av säkerhetsskäl inte 
är en bra trafiklösning. Därför möjliggör denna plan för att 
omvandla den befintliga korsningen till en rondell. 

Gångtrafik
I området längs med gatorna finns det väl utbyggda gångvä-
gar. Det finns också en väl använt stig inom det befintliga 
naturområdet som har rekreations värden. Med kommande 
huskroppar kommer denna stig behöva tas bort och ersättas 
med en ny stig.  

Cykeltrafik och cykelparkering
I närheten av planområdet, längs med Byttorpssjön, finns det 
en utbyggd cykelväg som mot öster leder till Centrum över 
Alingsåsvägen och mot väster leder till Göteborgsvägen. I 
dagsläget finns det ingen cykelväg som leder hela vägen upp 
till de tillkommande byggnaderna. Dock finns det planer att i 
samband med kommande arbete för den nya rondellen bygga 
ut en ny cykelväg längs med Fjällgatan. 

Cykelparkering ska lösas på kvartersmark och enligt de 
gällande parkeringsreglerna. 

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Inom 200 
meter radie ligger 2 bushållsplatser som nås via busslinje 2 
som går som oftast varje tionde minut.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet nås med bil via Fjällgatan som är den mest 
trafikerade gatan i området. En trafikutredning är gjord 
(SWECO 2019-06-10) som visar på att det inte finns några 
problem i trafikflöden idag eller prognosticerade flöden för 
2040.

Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer biltrafi-
ken att öka men denna ökning är acceptabel. Problemet som 
tillkommer är de nya utfarterna mot Fjällgatan i närheten 
av den befintliga korsningen som redan idag har en osäker 
trafiksituation. 

För att förbättra trafiksäkerheten och trafikföring för stads-
trafikens bussar i den korsningen kommer den att byggas om 
till en rondell.

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Bilparkeringen för bostäderna kommer att lösas på kvarters-
mark i enlighet med stadens parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker från Fjällgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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Översiktskara över trafikstrukturen efter ombyggnationen av den befintliga korsningen.

Översiktskara över dagens trafikstruktur.

Byttorpssjön  
(Kolbränningen)

Buss 

Gångväg 

Cykelväg 

Stig 

Busshållsplats

Hällegatan
Vindelgatan

Fjällgatan

Fj
äl

lg
at

an

Byttorpssjön  
(Kolbränningen)

Buss 

Gångväg 

Cykelväg 

Stig 

Busshållsplats

Hällegatan

Vindelgatan

Fjällgatan

Fj
äl

lg
at

an

Korsningen byggs om till en 

rondell vilket gör att den befintliga 

återvinningsstationen och 

transformatorstationen omplaceras. 

Befintlig transformatorstation 

Befintlig stig leds om. 
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I området idag finns en återvinningsstation som ligger 
nära befintlig korsning. Stationen kommer att placeras om i 
samband med ombyggnad av korsningen Fjällgatan - Vindel-
gatan - Hällegatan till en rondell. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omfattar en del av ett naturområde som består 
i mesta dels av högvuxet gräs med inslag av lövträd i olika 
åldrar. Området är som plattast i anslutningen till gatan där 
det är omvuxet med högt gräs medan mot norr övergår det i 
en kupperad terräng omvuxet med lövträd. 

Rekreation och kulturlandskap
Den närmsta platsen för både rekreation och lek är Byttorp-
sparken som ligger vid Byttorpssjön (Kolbränningen). Parken 
är en del av ett naturområde som har höga rekreations- och 
friluftsvärden. En del av det grönområdet som ligger längs 
med Fjällgatatn omfattas av planområdet. Det enda rekra-
tionsvärdet som den delen av marken har är en väl använd 
stig som kopplar gångvägen längs Fjällgatan med gångvägen 
vid Byttorpssjön.     

I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen. 

Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för att 
de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. Grön-
områdesplanen har klassificerat Borås värdefulla naturområ-
den enligt en fyrgradig skala. Området vid Byttorpssjön ingår 

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

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

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

Värme
Det finns en fjärrvärmeledning i området idag som sträcker 
sig rakt över det befintliga grönområdet. En del av den 
ledningen går in området där det är planerat att placera 
byggnaderna. För att få plats med de kommande byggnaderna 
kommer den delen av fjärvärmeledningen att omplaceras.

El, tele och fiber
Med ombyggnationen av den befintliga korsningen Fjällgatan 
- Vindelgatan - Hällegatan till en rondell behöver gatumarken 
utökas vilket kräver att den befintliga transformatorstationen 
flyttas. 

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

Utsnit från Borås grönområdeskartering.

Befintligt grönt stråk.  

Detta stråk försvinner med den 

nya byggnationen.

Grönt ståk som leds om.

Med den nya beyggelsen kommer det gröna 

stråket att ledas om. Viktigt att denna ytan 

inte byggs ut i framtiden för att det skulle 

innebära att de gröna stråket skulle för-

svinna helt. 
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i klass II - mycket höga naturvärden där utpekade värden 
som finns på plats idag är av rekreations- och friluftskaraktär.

I grönområdesplanen finns även utpekade gröna stråk som 
kopplar viktiga grönområden och har en står betydelse för 
djur- och växtlivet. 
Ett utav de stråken sträcker sig över korsningen Fjällgatan 
- Hällegatan och kopplar grönområdet vid Hällegatan med 
grönområdet vid Byttorpssjön. 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10). Den ändringen gör att de mindre grönområdena 
vid Vindelgatatn får i framtiden inte byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner.    

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensa-
tionsåtgärder tillämpas på grund av att området är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. 

Kompensationen för denna plats föreslås vara återstäl-
lande av den befintliga väl använda stigen som försvinner 
med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön. 
Planteringen av träd är där för att skapa en barriär mellan 
byggnaderna och friluftsområdet. På det sättet undviks ett 
visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations - och frilutsvärden. 

Geoteknik och Radon
För att utreda markens bärighet och stabilitet samt radon 
förhållanden har en geoteknisk och bergteknisk utredning 
gjorts. 
Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019) är att jordlagerföljden i kombination med de grunda 
djupen till berg medför att stabilitetsförhållandena bedöms 
vara tillfredställande inom området för befintliga förhål-
landen.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms total-
stabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt organiskt 
material, och jord med organiskt innehåll, under planerad 
byggnad schaktas ur och ersätts med exempelvis packad 
sprängsten.

Enligt bergtekniska utredningen (COWI maj 2019) kan 
byggnation genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren att en riskanalys utförs på bergskärningen öster om 
planområdet i samband med bygg- och sprängningsarbeten 
och att enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om 
planområdet åtgärdas genom skrotning. Byggnaderna rekom-
menderas också vara radonskyddade. 

Befintlig stig inom planområdet.

Vy upp mot planområdet från gångstigen längs Byttorpssjön. 
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Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen är en 
markundersökning också gjord. Den visar på att det finns 
detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom 
undersökt område. Dock innebär inte dessa någon risk för 
de antagna skyddsobjekten i dags-läget samt vid planerad 
markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnads-massor. Då utförd undersökning 
bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning.  

Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet ska 
arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.

6. Vatten
De närmsta tillgången till vattnet som finns i området är 
Byttorpssjön som ligger ca 100 bort från planområdet. 
Byttorpssjön med sin omgivning har mycket höga rekreations 
och friluftsvärden som är välbesökta.

Strandskydd
I dagsläget finns det inget strandskydd för Byttorpssjön inom 
planområdet men med framtagandet av denna detaljplanplan 
kommer det att inträda.  
Planen medför inget intrång med bebyggelse i strandskyddat 
område. 

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Byttorpssjön (Kolbränningen). Detta kan exempelvis göras 
genom att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon 
del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Området är öppet och inte tungtrafikerat och bedöms därför 
inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och bebyggelse 
påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver åtgärder 
inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de 
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

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

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (Borås 2012) 
finns ingen risk för att riktvärden för buller överskrids på 
platsen. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvän-
diga.Vy från Vindellgatan mot planområdet och den befintliga korsningen. 

Utsnitt från Borås bullerkartering från 2012.. 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Området markerat med bestämmelsen GATA visar att 
gatorna ska ha användning som kommunala gator. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning som 
natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt inte 
om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly eller 
t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. 
Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas.

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

Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelse B som står för 
bostadsändamål och tillåts inom hela byggrätten. 

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av komplementbyggnader.  
 

Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1. Bestämmelsen n1 tillåter 
inte byggnation av markparkering. 

För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat att in- 
och utfart får inte ske mot den tillkommande rondellen.  

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter och högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan samt bestämmelsen maximal lutning på taket. 

För att skapa en trappad effekt på byggnaderna en bestäm-
melsen f1 lagts till som reglerar att de tillkommande byggna-
derna ska utformas med minst tre olika höjder. 

Bestämmelsen b1 tillåter byggnation av parkeringsgarage 
under marken med ett körbart bjälklag för att det ska kunna 
utnyttjas för markparkering. 

För att skapa så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat 
att murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter. Detta gäller för 
hela planområdet

Bestämmelsen u reglerar att området ska vara tillgängligt för 
allmänna underjordiska ledningar. 

Illustration över de nya byggnaderna från grönområdet upp mot Fjällgatan. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planen stämmer överens med gällande översiktsplan som för 
platsen föreslår utveckling av ett naturområde där enstaka 
bebyggelse kan förekomma och utveckling av ett övrigt 
urbant stråk längs med Fjällgatan (se bild nedan).

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i 
redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både samut-
nyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

• Borås planerar för ett hållbart samhälle.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

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

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Byttorp 3:1 som ägs av 
kommunen.

Ny fastighet bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt. 

Ansvarsfördelning 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningställande och 
skötsel av allmän plats (lokalgata, gångväg och natur) inom 
planområdet.

För samtliga åtgärder på den blivande kvartersmark som 
kommunen markanvisat till exploatören ansvarar exploatö-
ren. Innan byggnation eller andra anläggningsarbeten påbör-
jas ska kommunen och exploatören komma överens om vilka 
åtgärder som exploatören ska bekosta och utföra på allmän 
platsmark (natur). Dessutom bör gränsen mot naturmarken 
tydligt markeras, detta för att undvika skador på naturmar-
ken under byggskedet. 
Kommunen och exploatören ska också komma överens om 
hur stor del av åtgärderna på allmän platsmark (gata) som 
ska bekostas av vardera parten. Målsättningen är att detta ska 
vara klart före planen ska ut på granskning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el samt att en transformatorstation kan komma att behöva 
flytas. 
 

Utsnitt från gällande översiktsplan med teckenförklaring. 
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För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
Exploatören tecknar avtal med.

Om det efter flytt av ledningar fortfarande finns allmänna 
elledningar/fjärrvärmeledningar etc. inom den kommunala 
mark som ska överlåtas ska dessa säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt i samband med övrig fastighetsbildning.

Detaljplanen medför att en återvinningsstation måste flyttas, 
förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
detta.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riks-
byggen Ekonomisk Förening, nedan benämnt exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förbereda 
exploatering och förhandla med kommunen om förvärv av 
det område där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna 
ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet kan 
förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och finan-
siering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation av 
gatukorsningen Fjällgatan/Vindelgatan/Hällegatan samt 
iordningställande av gångväg och allmänplatsmark natur 
väster om marköverlåtelsen.

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

Ledningar, okända av kommunen, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att undersöka.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Byttorp 
3:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, flytt av transfor-
matorstation, återvinningsstation och ledningar samt förrätt-
ningskostnader regleras i samband med att kommunen och 
Exploatören tecknar köpekontrakt.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning PM (COWI, maj 2019).

 » Markteknisk undersökning MUR (COWI, maj 2019).

 » Bergteknisk utredning PM (COWI, maj 2019)

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-10).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

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

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

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

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

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

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

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

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



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019–002337 
BN 2017-634  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 11 oktober – 10 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen.  

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för 
bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande 
höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.  

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår 
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa 
på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. 
Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på våning 7 i SBN Sessionssal, 21 oktober kl. 
17:00-19:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
På grund av renoveringen av stadshusentrén är för tillfället huvudingången från Stora Brogatan. 
Tillgänglighetsanpassad entré finns vid stadshusets innergård som nås via Åsbogatan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2017-634), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-11  

mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019–002337 
BN 2017-634  

 
 

 

Tillfällig huvudentré 
Tillgänglighetsanpassad entré 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00606 3.3.6.25 
 

  

 

Yttrande över revidering av lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden har inga ytterligare förslag till revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Borås kommun förutom att i texten ersätta 
Gatunämnden med Tekniska nämnden.         

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har översänt nu gällande Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Borås Kommun  till Tekniska nämnden med begäran om yttrande 
med förslag till revidering av föreskrifterna. Nu gällande föreskrifter för 
torghandeln har gällt sedan 1996-01-01. Tekniska nämnden har i egenskap 
ansvarig nämnd för torghandeln i Borås inga ytterligare förslag till revidering av 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln förutom att i texten ersätta 
Gatunämnden med Tekniska nämnden.               

Beslutsunderlag 
1. Nu gällande Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Borås Kommun 
gällande från 1996-01-01                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Borås Kommun  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 1995-12-14 
 
Gäller från och med: 1996-01-01 
 
Borås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 §  

 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1992:1617) och i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
2 §  
 
Ansvarig nämnd för torghandeln är gatunämnden. 
 
3 §  
 
Allmän försäljningsplats är den del av Stora Torget som gatunämnden upplåter för torghandel. 
 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
 
4 § 
 
På  Stora Torget upplåtes fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåtes av gatunämnden 
per kalenderår. 
 
Tillfällig saluplats upplåtes så långt utrymmet medger endast för viss dag och anvisas försäljare i 
den ordning de anländer av person som gatunämnden utsett att övervaka torghandel på Stora 
Torget.  
 
Innehavare av saluplats skall på lämplig plats på saluståndet anbringa skylt angivande 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 
 
Saluplats får ej av innehavaren överlåtas till annan. 
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan ske till 
gatunämnden minst en månad före torghandelns upphörande. 
 
Avgift 
 
5 § 
 
För saluplats erlägges avgift till kommunen enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 
 
Salustånds utformning 
 
6 § 
 
Salustånd skall till form, färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet, hållas i 
vårdat skick och vara lämpat för platsen. Särskilt skall tillses att salustånd ej inverkar menligt på 
stadsbilden. 
 
Försäljning av livsmedel. 
 
7 § 
 
För hantering av livsmedel på Stora Torget gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 
livsmedelslagen (SFS 1971:511), livsmedelsförordningen (SFS 197l:807) och med stöd av denna 
lagstiftning meddelade föreskrifter. 
 
Förbud mot ambulerande försäljning regleras i 14 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
kommunen. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor m m  
 
8 § 
 
Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte 
försäljas på Stora Torget. 
 
Försäljning från torgvagn får ej ske på Stora Torget utan gatunämndens medgivande i varje 
särskilt fall. 
 
Tider för försäljning 
 
9 § 
 
Torghandel på Stora Torget får äga rum alla vardagar kl 08.00 - 18.00. 
 
Saluplatsen får disponeras högst en timme före försäljningstidens början. Varor och redskap skall 
bortföras omedelbart efter försäljningstidens slut. 
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Har innehavare av fast saluplats inte vid försäljningstidens början intagit saluplatsen eller gjort 
anmälan att platsen kommer att utnyttjas till den som av gatunämnden utsetts att övervaka 
handeln, har denne rätt att låta  annan använda platsen som tillfällig saluplats. 
 
Polismyndigheten beslutar om saluplats av särskild anledning helt eller delvis behöver utrymmas. 
 
Gatunämnden får besluta att försäljning vid visst tillfälle skall ske vid andra tider än vad som 
anges ovan eller helt ställas in. 
 
Placering av fordon, varor och redskap 
 
10 § 
 
Fordon, varor eller redskap får endast placeras på egen saluplats. 
 
Varor eller redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda  för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 
 
Fordon som används för transport av varor eller redskap får endast köras upp på Stora Torget 
vardagar kl 07.00 - 09.00 respektive kl 16.00 - 18.30 ( lördagar fr o m  kl 14.00) och skall efter 
lossning eller lastning omedelbart bortföras. 
 
Renhållning 
 
11 §  
 
I ordningslagen och allmänna lokala ordningsföreskrifter finns regler om ordning på offentlig 
plats. På Stora Torget gäller därutöver, att avfall och annat skräp från rörelsen skall samlas ihop 
och föras bort av försäljaren senast när handeln avslutas för dagen.  
 
Överträdelse av föreskrift 
 
12 § 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
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Datum 
2019-09-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00821 1.2.3.1 

  

 
 

Remiss: Förslag till revidering av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln 
 

Remissinstanser 
1. Tekniska nämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-11-14. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.  
Ange diarienummer KS 2019-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maria Lundqvist 
Handläggare 
0734-32 86 31

mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Åke Claesson 
Handläggare 
033 357449 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00633 3.3.6.0 
 

  

 

Höjning av parkeringsavgift på gatumark 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens beslutar att översända förslag på höjning av 
parkeringsavgift på gatumark, till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Ärendet i sin helhet 
En översyn av parkeringsavgift på gatumark har gjorts. För att anpassa avgiften 
på gatumarken i förhållande till kvartersmark är förslaget att maxtaket höjs till 
30:-/tim (se bilaga). Nuvarande maxtak är 20:-/tim som beslutades 2010-01-01. 
I dag har vi nått maxtaket i centrumområdet.          

Beslutsunderlag 
1. Förslag på avgift för allmän parkering 2020                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Avgift för allmän parkering 2020 

TAXA AVGIFT FÖR ALLMÄN 
PARKERING 

Fastställelse: Kommunfullmäktige, 
20xx-xx-xx § 

Giltighetstid: fr o m 2020-01-01 

Avgift för upplåtelse av allmän parkeringsplats skall utgöra högst 30 kronor/
timma (Avgiften är inklusive moms) 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Åke Claesson 
Handläggare 
033 357449 
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Sida 
1(1) 
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2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00637 3.3.6.0 
 

  

 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att översända förslag på justering av taxa för 
upplåtelse av gatuplatser och torgplatser, till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.    

Ärendet i sin helhet 
En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser har gjorts. 
Enligt upprättat förslag (se bilaga) är det färre antal taxor och justerade belopp 
utifrån samhällets förändringar.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag på taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser                            

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

Avgifter för  upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 2020 

 
   TAXA  UPPLÅTELSE AV  
      GATUPLATSER OCH  
      TORGPLATSER 
 
    Fastställelse:  Kommunfullmäktige,  

20xx-xx-xx § 
 
    Giltighetstid:  fr o m 2020-01-01 
 
 
Utöver nedanstående belopp tillkommer i förekommande fall lagstadgad mervärdesskatt. 
 
 
Upplåtelsens ändamål Högsta avgiftsbelopp Anmärkning 
   
Gångbaneserveringar, restaurang- 
verandor och friluftsserveringar 

70 kr/m2 och mån  

   
Tillfälliga kiosker 17 000 kr/år  
   
Torgplatser/Stånd 513 kr/m2 och år  
   
Enstaka tillfällen 411 kr/dag  
   
Tillfällig försäljning 500 kr/dag (3x3 meter) 
   
Julgransförsäljning 200 kr/dag  
   
Trottoarpratare 700 kr/2 år Moms tillkommer 
   
Tidningslådor/ställ/boxar 1 500 – 2 500 kr/år Styckpris 
   
Byggnadsställningar, bodar, upplag mm Ordnad mark   

2:50 kr/m2 och dag, dag 1-30  
2:50 kr/m2 och vecka, mån 2-6  
72 kr/m2 och år mån 7-ff 

 
Minimiavgift 600 kr 
Minimiavgift 600 kr 
Minimiavgift 600 kr 

   
 Ej ordnad mark  
 62 kr/m2 Minimiavgift 600 kr 
   
Reklamskylt Grundavgift 5130 kr/år 

Skyltavgift 513 kr/m2 och år 
 

   
Annat utnyttjande av allmän plats 103 kr/m2 och dag Minimiavgift 513 kr 
   
Vår- och Höstmarknad  20.520 kr/marknad Avtal med Borås City 
 



 
Tekniska nämnden  

   2019-10-31 
Initiativärende 

 
 

 

Ett tillgängligt Viared 
 

Den stora expansionen av Viareds industriområde  är till stor glädje för vår stad och dess 

invånare. Dock så ser vi att trafiksituationen och den bristande trafikkapaciteten hotar inte 

bara en framtida utveckling av industriområdet, utan också våra kommuninvånares möjlighet 

att på ett fullgott sätt kunna pendla. En rad åtgärder behövs göras för att mildra den svåra 

trafiksituationen och en av dessa är eventuellt att utöka antalet rondeller längst 

Viaredsvägen. 

 

Rondeller har fördelen framför vägkorsningar att kollisioner sällan leder till allvarliga olyckor, 

eftersom rondeller konstrueras så att fordon sällan kör vinkelrätt in i sidan på varandra. 

Rondeller har också den fördelen att trafikkapaciteten på det befintliga vägnätet höjs, vilket är 

högst angeläget i viaredsområdet. 
 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovan  

Att:  Tekniska förvaltningen ska utreda en byggnation av en rondell vid 
Segloravägen/Viaredsvägen för att höja trafikkapaciteten och trafiksäkerheten. 

Att: Tekniska förvaltningen ska utreda en byggnation av en rondell vid 
Ödegärdsvägen/Viaredsvägen för att höja trafikkapaciteten och 
trafiksäkerheten. 

 
 

 

 

Olle Engström    Björn Malmquist 

Ledamot     Ersättare 

Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00002 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
 

1. Kulturnämndens beslut angående Förutsättningar för att skapa en 
skulpturpark i Annelundsparken 
Dnr TEN 2019-00610 
 

2. Underrättelse efter antagande av detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl., 
Stengärdsgatan,  Borås stad 
Dnr TEN 2019-00261 
 

3. Underrättelse efter antagande detaljplan för Tullen, Triangeln 8 med 
flera 
Dnr TEN 2019-00612 
 

4. Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16  § 358 Exploateringsavtal Hugin 
1 
Dnr TEN 2019-00617 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 208 Program för Nationella 
minoriteter 
Dnr TEN 2019-00628 
 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 209 Program för ett 
integrerat samhälle 
Dnr TEN 2019-00629 
 

7. Stadsrevisionens Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås 
Stad 
Dnr TEN 2019-00650 

 
8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2019-09-17 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-09-26 
 

 

 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-31 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00003 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
 

Diverse ärenden 

- 

Upphandlingar 
- 

Personalärenden, nyanställningar 
- 
 
Färdtjänst september, 2019 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 64 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 39 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

103 st 

 
 
Markupplåtelser  
Delegation nr 228 -238 , 2019 
 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 39-59/2019 

Tillf Parkeringstillstånd Nr ---/2019 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 66-75/2019 

Handikapptillstånd Nr 122-156/2019 
(varav 8 st avslag, 27 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 30-36/2019 

Dispenser Nr 13/2019 

Boendeparkering, Villastaden Nr 8/2019 (11 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 8/2019 (14 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 8/2019 (10 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 8/2019 (2 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr ---/2019 

  

SUMMA: 79 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Granskning av detaljplan Norrby, 
Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, 
Borås Stad  (BN2017-1682) 

Delegation nr 10/2019 

 
Enskilda vägar 

- 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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