
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Utökad låneram för Borås stads certifikats- och 

obligationsprogram 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad utökar sitt certifikatsprogram till en sammanlagd ram på 

3 000 000 000 kronor, samt sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 

6 000 000 000 kronor. 

 

 

Datum 

2019-04-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00351 2.4.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Carina Andell 
 

Datum 

2019-  Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00351 2.4.2.0 

  

 

Utökad låneram för Borås stads certifikats- och 

obligationsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad utökar sitt certifikatsprogram till en sammanlagd ram på 

3 000 000 000 kronor, samt sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 

6 000 000 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

För att i god tid möta kommande finansieringsbehov för Borås Stad och de 

kommunala bolagen behöver Internbanken utöka låneramarna i kommunens 

befintliga kapitalmarknadsprogram. Certifikatsprogrammet, där upplåning på 

upp till 12 månaders löptid görs, behöver ökas med 500 miljoner kronor till 

sammanlagt 3 miljarder kronor (mdkr). Obligationsprogrammet, där upplåning 

på löptider över 12 månader görs, behöver utökas med 1 mdkr till 6 mdkr. 

Certifikatsprogrammet står idag för cirka 20% och obligationsprogrammet för 

nästan 50% av Internbankens upplåning. Kapitalmarknaden är således en 

mycket viktig finansieringskälla och i takt med ökat upplåningsbehov behöver 

ramarna höjas för att säkra tillgången på kapital. 

Ramarna på certifikats- och obligationsprogrammet ska inte förväxlas med 

låneramarna enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer. Varje enskild 

upplåning/emission inom certifikats- eller obligationsprogrammen måste 

rymmas inom den av Kommunfullmäktige årligen beslutade låneramen.  

En höjning av ramarna medför inte ökade kostnader. Kostnaderna uppstår när 

ramen utnyttjas. 

             

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-05-06 

2. Skrivelse, 2019-05-06   

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 

lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01. 

 

 

 

Datum 

2019-04-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-15 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00360 3.2.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-04-12 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00360 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 

om handel med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01. 

Sammanfattning  

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 

revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 

nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 

tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. Miljö- och 

konsumentnämnden föreslår en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt 

en ny avgift för tillsyn avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för 

tobaksförsäljning.           

Ärendet i sin helhet 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 

revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 

nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 

tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. 

Förändringen medför bland annat att det införs en tillståndsplikt för handel 

med tobak som betyder att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror 

endast får bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med 

tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 

Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till 

att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. 

Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare, som till skillnad från 

bestämmelserna om anmälningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 
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Miljö- och konsumentnämnden föreslår i och med den reviderade taxan en ny 

avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn avseende 

detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning. 

Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 

förförande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen, men färre 

bedömningskriterier. Lagstiftaren bedömer att en kommuns kostnad för att 

hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt kan vara något 

lägre än motsvarande kostnad för serveringstillstånd. Miljö- och 

konsumentnämndens förslag för avgift för nya tillstånd för tobaksförsäljning är 

något lägre än tillstånd enligt alkohollagen.  

Den föreslagna tillsynsavgiften motiveras av att den inre tillsynen av 

tillståndshavare enligt tobakslagen i allt väsentligt ska motsvara den inre tillsyn 

som görs av tillståndshavare enligt alkohollagen. 

Miljöförvaltningen har i arbetet med framtagande av de nya avgifterna haft 

avstämningar med andra kommuner i sitt nätverk samt Göteborg. Det har varit 

svårt att hitta referenser eftersom lagstiftningen är ny och de flesta kommuner 

ännu inte har nya avgifter fastställda.    

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Kommunstyrelsen, 2019-05-06 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 

3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel.   

Beslutet expedieras till 

Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 





















Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 
 

Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-19__20, reviderad ang Tobakslagen 2019-xx-xx 

Gäller fr.o.m. 2019-07-01,  

Timavgifterna för tillstånd och tillsyn knyts till Prisindex kommunal verksamhet (PKV) och 
omräknas varje år baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober 
månad.  

Timavgift för 2019 är 1 156 kronor och regleras årligen enligt 5 § nedan. 

 

Rättslig grund 

Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel.  

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det följer av lag eller annan författning.  

Enligt 2 kap. 6 § samma lag får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar de totala 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen (självkostnadsprincipen). 

Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning 
av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt 
tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av 
folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för tillsyn av den som 

bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin 
kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen 
(2010:1622), tobakslagen (1993:581),  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och 
prövning enligt ovanstående lagar.  

3 § Avgift för tillsyn och prövning ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 

4 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggningstid som föranleds av att Miljö- och konsumentnämndens beslut överklagas. 



5 § Taxan fastställs genom beslut i Kommunfullmäktige och vid årlig uppräkning enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) genom beslut av Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 

6 § Fasta avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
(1993:581)  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel framgår av taxebilaga 1. 

7 § Den som är verksamhetsutövare/tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för 
hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan 
inbetald avgift återbetalas inte.  

Timavgift 

8 § Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, föredragning 
och beslut etc. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den 
tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 
multiplicerad med timavgiften. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

10 § Har beslut om nytt tillstånd enligt alkohollagen fattats före den 1 oktober debiteras hel 
tillsynsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv 
tillsynsavgift. Samma gäller för anmälningsärenden och tillsynsavgift för servering eller 
detaljhandel med folköl samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 

11 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och konsumentnämnden i enskilda fall besluta att 
avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterskänkas.  

Avgiftens erläggande m.m. 

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad, Miljö- och konsumentnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges på faktura. 

 

 

  



Taxebilaga 1 

 

Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen 
Ansökningsavgift Avgift per 

år, kr 

Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning   13 500 

Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 7 500 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 700 

Ändringar i serveringstillstånd 5 000 

Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 200 

Kunskapsprov per person och tillfälle 1 500 

Förseningsavgift restaurangrapport 5 000 

Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen 2 500 

Ny ansökan efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov. Avgift för kunskapsprov 
tillkommer.  

1 500 

 

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
Fast tillsynsavgift Avgift per 

år, kr 

Tillsynsavgift år 1 för nytt stadigvarande tillstånd för servering/provsmakning, per 
tillstånd.  
Vid omsättning under 800 000 kr år 1 kommer tillsynsavgiften regleras till motsvarande 
3% av alkoholomsättningen (år 1) vid faktureringstillfället år 2. 

15 000 

Årlig tillsynsavgift från år 2 vid stadigvarande servering/provsmakning per tillstånd.    5 000 

Särskild tilläggsavgift för extra uppföljande tillsynsbesök Timavgift 

 

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 
Rörliga avgift baseras på årlig omsättning av försäljning av alkoholdrycker inkl. moms  

upp till 800 000 kr/år 
 

därefter för omsättning mellan: 
800 001 - 2 000 000 kr/år  
2 000 001 - 5 000 000 kr/år  
5 000 001 - 10 000 000 kr/år  
10 000 01 – 15 000 000 kr/år  
15 000 001 kr/år –     

 

 
3 % av 

årsomsättning 
 
25 000 kr/år 
27 500 kr/år 
30 000 kr/år 
32 500 kr/år 
35 000 kr/år 

 

 

  



Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl samt 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 juli 2019 
 

Anmälan  
Vid ny anmälan tas avgift ut motsvarande en timmas tillsynstid Timavgift 
  

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt vissa 
receptfria läkemedel 

Avgift per 
år, kr 

Folköl 2 100 

Vissa receptfria läkemedel 3 100 

  

Uppföljande kontroller vid avvikelser  
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 9 § Timavgift 

 
 

Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning  
från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak. 11 600 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak. 11 600 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden.   5 000 

Anmälan om förändrat tillstånd.   2 300 

 

 

Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019: 
 

Kategori Avgift per 
år, kr 

Försäljnings av tobaksvaror 4 600  

Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1 200  

Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 5 800  

  

Uppföljande kontroller vid avvikelser  

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 § Timavgift 

 
 

 

  



Om tillsynsavgiften 

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 
- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten 
- inre tillsyn 
- service och information till företag 
- rådgivning 
- utbildningar (till exempel ansvarsfull alkoholservering) 

Tillsynsavgiften bekostar även handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 
verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode 
ingår inte i tillsynsavgiften.  

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan. 
 
Halv tillsynsavgift 

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om 
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.  
 

Om verksamheten upphör 

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas 
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.  
 

Halv avgift 
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit 
före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör 
före kalenderårets slut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör ansökningar eller anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christina Anemo 
Handläggare 
033 355305 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-04 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00728 050 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 

vardag kräver handling 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad            

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med 
miljövänliga alternativ. 

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 

anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

 förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med 
miljövänliga alternativ. 

 krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och 

Lokalförsörjningsnämnden har yttrat sig över motionen och beslutat att 

tillstyrka den.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 

anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  

 

Borås Stad Koncerninköp använder Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskrav i ramavtal, samt när organisationen ger uppdrag att göra en 

upphandling. Detta innebär att när organisationen avropar från ramavtal eller 

anlitar koncerninköp i sina upphandlingar är dessa redan anpassade till 

miljökraven. Upphandlingsmyndigheten är drivande för miljöanpassad offentlig 

upphandling. Upphandlingsmyndigheten förvaltar och utvecklar miljöverktyget, 

en internettjänst med förslag till miljökriterier vid upphandling av varor och 

tjänster. 
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För att underlätta kontrollen och uppföljningen av upphandlade produkter 

undersöks möjligheterna att införa en kemikaliedatabas. Det pågår också ett 

samarbete med Miljö- och konsumentförvaltningen där aktuella upphandlingar 

gås igenom gällande miljökrav. Miljö- och konsumentförvaltningen samarbetar 

också med skola och förskola där syftet är att få in kemikaliefrågan i den 

säkerhetsrond som görs på förskolor och skolor. 

Lokalförsörjningsnämnden rekommenderar att fortsätta arbetet med att 

förbättra miljön inomhus vid löpande underhåll, vid ombyggnad samt vid 

nybyggnad av lokaler. För att välja rätt material används miljödatabasen Sunda 

Hus. Ytterligare aspekter som bevakas i inomhusmiljön är tex förekomsten av 

radon och asbest. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Motion 

 

 

Samverkan 

Nej 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 

vardag kräver handling 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad      

       

 

Datum 

2019-04-17 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

 

Datum 

2019-04-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 
Datum 

2019-04-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: KS 2013-00728 050 Programområde 005 

Handläggare: Christina Anemo 
 

Datum 

2018-06-14 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



Motion  2013-11-20 

 
 

Giftfri vardag kräver handling 

De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. 
Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del, vet att det inte är lätt. 

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av 
de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen 
som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet i Borås 
vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för vuxna och barn. Vi vill fasa ut giftiga ämnen i 
vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, 
elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor 
som vi går på eller leksaker som våra barn leker med.  Endast för en bråkdel av kemikalierna finns 
fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom 
ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.  

Barn är ibland särskilt utsatta på förskolan. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi 
och mjukgjord PVC är särskilt vanliga där. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de 
flesta barn spenderar på förskolan. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna.  

Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna räkna med att det 
vi köper inte är farligt.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

• Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i Borås Stads 
förskolor, och vid behov ersätta dem med miljövänliga alternativ.  

• Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.  
 

Kerstin Hermansson 
 
Centerpartiet Borås 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Myrås 1:163 m.fl. 

(Myråsskolan) 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-04-10 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00360 3.1.1.2 Programområde 4 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-04-03 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00360 3.1.1.2 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Myrås 1:163 m.fl. 

(Myråsskolan) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad 

av Myråsskolan samt byggnation av en fullstor idrottshall. På så sätt kan 

elevkapaciteten öka från 3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) 

F-6 skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till 756 elever. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtagning av träd i en 

biotopskyddad ensidig allé.    

Det är viktigt att gatumiljön vid skolan ses över och får en förhöjd 

trafiksäkerhet i samband med att skolutbyggnaden. Kommunstyrelsen tillstyrker 

planförslaget.          

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, BN2018-871, 2019-03-27 

2. Planbeskrivning, 2019-03-27 

3. Plankarta, 2019-03-27   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-000001 
BN2018-871  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., 
Myråsskolan, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 28 mars – 3 maj.  
 
Syfte och område  
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och 
tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så 
sätt kan elevkapaciteten öka från 3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig 
(ABCD-klass) F-6 skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till 
756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtagning av träd i 
en biotopskyddad ensidig allé. 

Planområdet omfattar fastigheterna Myrås 1:163, Myrås 1:107 samt delar av 
de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, Kyrkvägen samt 
Skogslindgatan som utgör en del av fastigheten Myrås 1:1, Myrås 1:95 och 
Myrås 3:1. En del av Myråsgatan kommer att byggas om för att få mer yta 
framför skolans ingång vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen 
kommer att försvinna. I dag används området för skolverksamhet, vilket 
kommer att kvarstå.  

Gällande detaljplan för området är en byggnadsplan från 1958, vilken anger ”Allmänt ändamål” på skolområdet, 
vilket avser kommunal verksamhet i form av exempelvis skola, vård och omsorg. Planen tillåter idag byggnation i 
tre våningar. Den södra delen av planområdet, fastigheten Myrås 1:107, är inte planlagd då den undantogs i 
byggnadsplanen.  

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 på Myråsskolan, 16 april kl. 17.00–19.00. På mötet 
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-871), 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.  
  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-000001 
BN2018-871  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Sara Aneljung, tfn 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 
Biträdande planarkitekt Zilka Cosic tfn 033-35 85 96 e-post: zilka.cosic@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-03-27  
  

mailto:033-35%2085%2072
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till 756 
elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtag-
ning av träd i en biotopskyddad ensidig allé.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en 
ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 
3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 
skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från cirka 500 
till 756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
nedtagning av träd i biotopskyddad ensidig allé.

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Myrås utmed Kyrkvägen och 
omfattar fastigheterna Myrås 1:163, Myrås 1:107 samt mindre 
delar av de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, 
Kyrkvägen samt Skogslindgatan som utgör en del av fastighe-
ten Myrås 1:1, Myrås 3:1 samt Myrås 1:95. En del av Myrås-
gatan avses att byggas om för att få mer yta framför skolans 
entré vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen 
tas bort. Planområdets storlek är cirka 33 425 m2 och all mark 
ägs av Borås Stad. Skolans yta är cirka 25 888 m2.

Gällande plan
Gällande plan P365 för området är en byggnadsplan från 
1958, vilken anger ”Allmänt ändamål” på skolområdet, vilket 
avser kommunal verksamhet i form av exempelvis skola, vård, 
och omsorg. Planen tillåter idag byggnation i tre våningar.

 Den södra delen av planområdet fastigheten Myrås 1:107, är 
inte planlagd då den undantogs i byggnadsplanen. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-06-04 i beslut § 309 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 175 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Beslutet grundar sig på att Grundskolenämnden framfört ett 
behov av ökad elevkapacitet till Lokalförsörjningsnämnden. 
Behovet av fler skolplatser är stort i Borås Stad och förväntas 
fortsätta öka inom det aktuella upptagningsområdet.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2019 
Granskning 3 kvartalet 2019 
Antagande 4 kvartalet 2019 
Laga kraft 4 kvartalet 2019

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

Byggstart för till- och ombyggnationen av skolområdet är 
beräknad till 2020.

Planbeskrivning
Detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan Borås Stad, upprättad den 18 mars 2019. 

KYLLAREDSMOTET

MYRÅSSKOGENKyrkvägen

Kyrkvägen

Tallgatan
Myr

ås
ga

ta
n

RINGEN

LIDA

Skogslindgatan

Planområdet med närmsta omgivning 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik
Planområdet är beläget i stadsdelen Myrås, med samma 
avstånd till Gamla och Norra Brämhult. Området domineras 
av bostadsbebyggelse i form av fristående villatomter, vilket 
även präglar gatustrukturen. I direkt anslutning till skolom-
rådet, på andra sidan Kyrkvägen, ligger en mindre kyrka, 
Myråskyrkan som färdigställdes år 1955.

Sedan 1958, då byggnadsplanen upprättades för Myrås och 
Brämhult har planområdet använts för skoländamål. Innan 
Brämhult exploaterades mer omfattande i och med  
byggnadsplanen 1958, bestod området främst av skog och 
odlingslandskap. I samband med planens genomförande 
bebyggdes området med bostäder i främst enfamiljshus och 
det planerades även för närparker, butiker och skolor.

Skolbyggnaden är ett fint exempel på välbevarad 1950-tals 
arkitektur. Stilmässigt tidstypiskt är användningen av gult 
tegel i murad konstruktion och fönster inskjutna från fasad-
livet.

Ny bebyggelse och gestaltning
Den nya bebyggelsen inom skolområdet planeras att uppföras 
som till- och nybyggnation. Byggnaderna som finns inom 
skolan idag är upp till tre våningar höga, anpassade efter 
höjdskillnader inom planområdet, vilket även ny bebyggelse 
ska anpassas efter. En begränsning av byggnadernas höjd 
har satts för planområdet, vilken möjliggör tre våningar hög 
skolbyggnad, där varje våning är cirka tre och en halv meter 
höga. Utöver det tillåts byggnation av skorsten och hisschakt 
samt anordningar för ventilation.

På delar av den befintliga skolbyggnaden mot skolgården är 
det tänkt att tillföra nya byggnadsvolymer samt bygga om 
huvudentrén mot Myråsgatan. En tredje ”vinge” kommer 
att byggas i anslutning till skolans nordöstra byggnad, 
där idrottshall finns idag, och kommer att placeras utmed 
Kyrkvägen. Byggnaden kommer att innehålla skolmatsal och 
lärosalar.

Den här tillbyggnaden kommer att frigöra ytor på skolgår-
den, då byggnaden som idag inrymmer förskoleverksamhet, 
Snökulla, kommer att rivas och ersättas i nya skolbyggnaden. 
Baracker som idag står på skolgården planeras att tas bort. Se 
bilder på sidorna 6 - 7 för ny bebyggelse och gestaltning. 

Myråsskolans entréområde idag. Gestaltningsförslag för Myråsskolans nya huvudentré och entrétorg.  
(Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)

Skolans fasad av gult tegel i murad konstruktion med fönster inskjutna från fasadlivet. 
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En fullstor idrottshall kommer att uppföras på planområdets 
sydvästra del, ett område som idag består av en grusplan. 
Idrottshallen är cirka 35 * 45 meter, vilken möjliggör 
utövande av fler sporter än tidigare. Grusplanen ersätts med 
en plan intill den nya idrottshallen.

Idrottshallen kan byggas cirka tio meter hög. Marknivån i 
planområdets södra del är något högre än den norra delen där 
skolans huvudbyggnad finns, vilket resulterar i en idrottshall 
som inte är lika hög som skolans huvudbyggnad, sett från 
marknivån. En idrottshall kräver högre våningshöjd än 
skolans huvudbyggnad på drygt tre meter, då idrottshallen 
ska inhysa bland annat läktare för åskådare.

Skolan erbjuder idag generösa utomhusytor för lek och 
pedagogisk verksamhet, och en utbyggnad av skolan reduce-
rar delvis ytorna avsedda för utevistelse. Borås Stads policy 
vid planering av nya grundskolemiljöer anger en minsta 
utomhusyta för lek och pedagogisk verksamhet till 20 m2 per 
elev, vilket uppnås med ny detaljplan. Detta förutsätter en 

elevkapacitetsökning om cirka 50 %, alltså drygt 750 elever, 
från dagens 500 elever. Den maximala byggnadsarean får 
inte överstiga 5900 m2 för att säkerställa att elevernas friytor 
utomhus är tillräckligt stora. Byggnadsarean omfattar alla 
byggnader inom skolans användningsområde.

Arbetsplatser
En utbyggnad av Myråsskolan och ökad elevkapacitet medför 
ett ökat behov av skolpersonal. Planförslaget beräknas skapa 
100 arbetsplatser, varav cirka 25 stycken av dessa är nya.

Offentlig service
Planändringen bidrar till fler elevplatser på grundskolenivå 
för hela Brämhult. Den nya detaljplanen tillåter en utbyggnad 
av Myråsskolan vilken tillgodoser en elevkapacitetsökning på 
50 % av nuvarande elevantal. Myråsskolan är idag trångbodd 
och behovet av skolplatser är stort på Brämhult. Det motive-
rar en utbyggnad och ombyggnation av befintliga lokaler, för 
att anpassa dessa till en modern skolverksamhet. Att utnyttja 
redan exploaterade områden bidrar till en effektiv markan-
vändning, som inte tar obebyggd mark i anspråk.

Tillgänglighet
Det befintliga skolområdet är relativt plant och utomhusy-
torna är tillgänglighetsanpassade enligt rådande normer. 
Planändringen och de kommande tillbyggnadernas utform-
ning kommer inte att utgöra ett hinder för personer med 
funktionsvariationer.

Vy över Skogslindgatan. Till vänster syns angränsade bostadshus och till höger är planerad idrottshall, illustrerad i rosa. 

12 m 9 m 7 m

7,9 m

10 m

Sektion över angränsande bostadshus, Skogslindgatan och planerad idrottshall , 
illustrerad i rosa. 
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Kyrk
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ata
n

Tallgatan

Skogslindgatan

Flyg foto över planområdet. Bruna byggnader är befintliga, röda kommer att tas 
bort och de rosa byggnaderna tillkommer.

Kyrkvägen 
Myrå

sg
ata

n

Tallgatan

Skogslindgatan

Skolbyggnaderna efter till- och ombyggnation 

Myrå
sg

ata
n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

Illustration över skolan efter planerad byggnationer. Skrafferade ytor illustrerar fullt utnyttjad byggrätt.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras ett urval av en skuggstudie av planområ-
det. Skuggstudien redovisar fyra tidpunkter på dygnet vid tre 
olika tillfällen under året: vårdagjämning i mars, sommar-
solstånd i juni och höstdagjämning i september (se bilaga för 
fullständig studie).

Enligt skuggstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader och 
omgivning. Den största delen av skuggning från ny bebyg-
gelse faller inom egen fastighet. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med skugg-
ning från befintliga byggnader och träd som redan finns på 
området. 

09:00

Vårdagsjämning 20 mars 

12:00 15:00

09:00

Sommarsolstånd 21 juni 

12:00 18:00

09:00

Höstdag jämning 23 september 

12:00 15:00
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatorna som omger planområdet är villaområdesgator, delvis 
utan trottoarer och med blandtrafik.

Trafikmöte 2018-11-07
I samband med framtagandet av den här detaljplanen har 
kontakt tagits med boende längs Myråsgatan för att diskutera 
trafiken angränsande till skolan. De boende påtalade vid 
mötet att omgivande gator, främst Tallgatan och Myråsgatan, 
är hårt trafikerade och att bilar passerar i hög hastighet, även 
på de gator med trafikhinder. Trafiken upplevs stor även 
efter skoltid, då aktiviteter och evenemang främst i skolans 
idrottslokal, bidrar med ett stort trafikflöde. 

De boende menar att det viktigaste i planeringen bör vara att 
barnen kan ta sig till skolan på ett trafiksäkert sätt. Många av 
skolans elever kommer gående, över Tallgatan norrifrån och 
söderifrån, längs med Kyrkvägen och Myråsgatan. 

Det framkom under mötet att den allmänna parkeringen 
intill korsningen Myråsgatan - Tallgatan är problematisk då 
dess placering bidrar till att barn som lämnas eller hämtas 
med bil på parkeringen måste korsa Myråsgatan, som under 
på- och avlämning är som mest trafikerad.

Trafikmötet har legat som underlag för trafikutredning och 
planområdets avgränsning för att skapa trafiksäkra lösningar 
på och i anslutning till skolan (se sida 10 för utdrag ur 
utredningen). Utifrån utförd trafikutredning och samtal med 
boende avses åtgärder på omgivande gator att utföras, läs mer 
om dessa på sidan 10.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet omges av bilgator där Kyrkvägen fungerar som 
en genomfartsgata för stora delar av stadsdelen Brämhult. 

Borås Stad äger gatorna i området och detaljplanen avser att 
skapa kommunalt huvudmannaskap på gator inom planom-
rådet. 

Bilparkering ska likt cykelparkering angöras inom fastigheten 
och ska följa Borås Stads parkeringsregler. Antalet bilparke-
ringar ska beräknas på följande sätt för grundskola: 45 % av 
antalet anställda + 1 % av antalet elever. För 100 anställda 
och 756 elever ska därför 53 stycken bilparkeringar angöras.  
Det ska dessutom finnas möjlighet att lämna barn på ett 
säkert sätt, vilket ställer krav på angöringsplatser som ligger 
nära entréer och som inte kräver att bilar ska backa.

För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafik-
systemet har en trafikutredning (SWECO 2019-02-25) 
tagits fram. Delar av trafikutredningens förslag på åtgärder 
sammanfattas i punktform nedan.

 » Platsbesöket visade att det var en betydande mängd 
fordon i den mest belastade halvtimmen som studera-
des, men att det flyter på relativt bra då den absoluta 
majoriteten kör enkelriktat på Myråsgatan. Även om det 
är en betydande mängd fordon just i en hämta-/lämna-
situation råder det inte kapacitetsproblem på gatorna 
kring Myråsskolan. Dock finns det förbättringspotential 
och trafiksäkrande åtgärder för oskyddade trafikanter 
behövs.

 » För att stödja konceptet att elever som ska hämtas och 
lämnas längs Myråsgatan krävs att gatan enkelriktas 
i nordöstlig riktning. Dagens längsgående gångbana 
föreslås breddas på hela sträckan.

 » Hur utformningen av den föreslagna förskjutna kors-
ningen Myråsgatan-Tallgatan bör se ut rekommenderas 
att studeras närmare. Med en eventuell enkelriktning av 
Myråsgatan förväntas korsningen bli mer trafikerad och 
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Gångväg längs Skogslindgatan planeras. Infart till idrotthallen sker längs 
Kyrkvägen och utfart sker mot Skogslindgatan.

Inom gult markerat område avses säkrare passage utformas. Gångväg och 
enkelriktad gata utreds. Antal in- och utfarter mot Tallgatan ska ses över. 
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det behöver säkerställas att oskyddade trafikanter får 
en tydlig och trafiksäker miljö med hastighetssäkrade 
passager och förstärkt belysning.

 » Längs Tallgatan förbi skolan föreslås att parkering 
inte tillåts samt att en gångbana anläggs på skolans 
sida. Möjligheterna att samordna de två föreslagna 
parkeringsytorna bör ses över för att minimera antalet 
in- och utfarter längs Tallgatan, det vill säga minska 
antalet korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter 
och fordonstrafik.

 » Trafikalstringen bedöms inte ha negativ påverkan på det 
övergripande vägnätet. 

Åtgärder trafik
Skolområdet utökas i nordvästlig riktning och tar den 
allmänna parkeringen i anspråk, vilket resulterar i att Myrås-
gatan knäcker något mot Tallgatan. Det ger skolan större ytor 
för att angöra t.ex. cykelparkeringar i anslutning till skolans 
entréområde. Det bidrar även till att barn som lämnas och 
hämtas vid Myråsgatan inte behöver korsa gatan, vilket barn i 
nuläget behöver göra till och från den allmänna parkeringen. 
Fyrvägskorsningen där Myråsgatan och Tallgatan möts 
förskjuts och den allmänna parkeringen ersätts med parke-

ring inom skolområdet. Myråsgatan utreds för enkelriktning i 
nordöstlig riktning, för att skapa en tydligare trafikmiljö och 
en säker hämtning och lämning. 

Den förskjutna korsningen, Myråsgatan - Tallgatan, har för 
avsikt att skapa en trafiksäkrare och tydlig passage för såväl 
gående, cyklister som bilister. Korsningen föreslås vara delvis 
förhöjd vilket kan få ner hastigheten och en tydlig övergång  
säkrar förflyttning för gående, vilket utreds inför detaljpla-
nens granskning. Området ska vara tydligt för alla trafikanter. 
Antal in- och utfarter från de två föreslagna parkeringarna 
vid Tallgatan ska ses över och utreds inför granskning.

Placeringen av ny idrottshall med tillhörande 31 parkerings-
platser samt avlämningsytor underlättar på- och avlämning 
i skolans södra område. Längs med hela Myråsgatan finns 
fortsatt möjlighet och utrymme för hämtning och lämning.

Gångväg längs med Skogslindgatan planeras, vilken kopplar 
samman gångväg vid Myråsgatan med gång- och cykelväg 
utmed Kyrkvägen. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-

Busshållsplatslägen i förhållande till befintliga gång- och cykelvägar. Streckad gul linje visar gång- och cykelväg som byggts ut. 

Utbyggnad av gång- och 
cykelväg pågår under 2018 / 2019

Befintlig gång- och cykelbana

Busshållplats

Planområdesgräns
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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.

Gångtrafik
Området har relativt goda förutsättningar för gångtrafik på 
omkringliggande gator, men det finns förbättringsmöhlig-
heter. Längs Myråsgatan och Kyrkvägen finns gångväg men 
Skogslindgatan och Tallgatan saknar avskild gångväg idag. 

För att koppla samman gångvägar och öka trafiksäkerheten 
för gående planeras en gångväg att anläggas längs Skogslind-
gatan mellan Kyrkvägen och Myråsgatan. Det underlättar 
och säkrar barn och vårdnadshavares gångväg till och från 
skolan. I korsningen Tallgatan - Myråsgatan utreds nya 
gångbanor, för att trygga en säker väg för gående och cyklis-
ter som kommer från Norra Brämhult. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Längs med Kyrkvägen som passerar skolan i sydöst har gång- 
och cykelväg byggts ut. Den har även rustats upp mellan 
Prästliden och Dammgatan under 2018 - 2019 (se karta på 
sidan 10). Det kommer att öka tillgängligeten och trafiksäker-
heten i skolans närområde, vilket är viktigt för att fler barn 
ska kunna tryggt ta sig till och från skolan samt idrotthallen.

Cykelparkering ska angöras inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler. Antalet cykelparkeringar ska 

Var parkering och angöring sker idag visas med ytor i blått. (Grundmaterial från: 
Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)

I förslaget ökar antalet parkeringsplatser för skolan i enlighet med Borås Stads 
parkeringsregler, vilka markerats med blått. Totalt skapas 53 parkeringsplatser 
inom skolans område. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark 
& landskap, 2018-02-22)

Myrå
sg

ata
n

Kyrkvägen 

Skogslindgatan 

Tallgatan

På - och avsläppning kommer att ske på de ytor markerat i gult, längs med hela 
Myråsgatan och intill ny idrottshall, i form av parkering och avsläppningsyta. 
(Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och Mark & landskap, 
2018-02-22)
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beräknas på följande sätt: 15 % av antalet anställda + 17,5 % 
av antalet elever. För 100 anställda och 756 elever ska därför 
148 stycken cykelparkeringar angöras. 

Kollektivtrafik
Myråsskolan ligger i direkt anslutning till busshållplats 
Myråsskolan, utmed Kyrkvägen. Här går stadsbusslinje 5 
som åker Brämhult - Södra torget - Sjömarken. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen under dagtid och två gånger i timmen 
kvällstid.

Angöring och utfarter
Nya gång- och cykelvägar samt ett bra utbud av cykelpar-
kering skapar goda förutsättningar för elever och anställda 
att göra resor till och från skolan med cykel, då stor del av 
skolans upptagningsområde är boende i närområdet.

Angöring och utfart för fastighetens parkering i norra 
planområdet kommer att ske via Tallgatan. Bedömningen 
är att planområdets topografiska höjdskillnad  bidrar till att 
parkering från Tallgatan löses på två parkeringsytor, se bild 
på sidan 11.

Lastbilar kan angöra och lämna gods till skolan i nordöstra 
planområdet, från plan parkeringsyta längs med Tallgatan. 
Två in- och utfarter möjliggör att av- och pålastning kan ske 
på ett trafiksäkert sätt. 

Den planerade idrotthallen angörs med infart från Kyrkvä-
gen, med en enkelriktad lösning, där utfart sker längs med 
Skogslindgatan (se bild sidan 9). 

Parkeringen och avläsppningsytan längs med idrottshallen 
samt möjlighet att stanna till längs med Myråsgatan möjlig-
gör en säker hämtning och lämning, i direkt anslutning till 
skolområdet, där barnen slipper korsa bilvägar.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Riksväg 40 som utgör riksintresse 
ligger drygt 480 meter söder om planområdet och bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanen.

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

Allén längs Kyrkvägen ramar in skolgården och bidrar till rumslighet

På skolgården finns friytor med både hårdg jorda ytor och vegetation.

Skolgårdens varierade miljö skapar spännande lekytor

Skogsdunge som skapar välanvänd lekmiljö på skolgården.
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Dagvatten
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmarken. Exploateringen skall inte innebära ett högre 
flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga neder-
bördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen-
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme, som finns 
tillgänglig längs Myråsgatan, Tallgatan, Skogslindgatan och 
inom skolans fastighet. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Inom planom-
rådet finns ett E-område längs med Myråsgatan för befintlig 
transformatorstation, som är stor nog att det finns möjlighet 
att bygga en ny intill inom användningsområdet.

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.

5. Mark
Natur och vegetation
Inom skolans relativt platta område finns utemiljöer som är 
viktiga för barnens lek som ger möjlighet att utforska och 
inbjuder till aktivitet och rörelse. Större natur- och skogs-
områden, både barr- och lövskog med höga naturvärden, 
finns inom 150 - 300 meter från skolområdet, vilka nyttjas av 
skolan.

Den vegetation som finns på skolgården är vikig för barnens 
vistelse utomhus, då den bidrar med variation för lek men 
även bidrar med skugga och temperatursänkning under 
varma dagar.

Biologisk mångfald
Planområdet har en varierad utemiljö, med öppna ytor, 
en mindre skogsdunge med väl upptrampade stigar samt 
buskage och alléer som återfinns i skolans ytterområden och 
längs med några av skolans större gångvägar. Vegetationen 
bidrar till en variation av både växt- och djurarter som är 
positiv för platsens biologiska mångfald.

På Myråskyrkans fastighet, utmed Kyrkvägen växer en 
skyddsvärd ask som har en buffertzon på 16 meter i radie. 
Den ryms inom prickmark för detaljplanen och påverkas 
inte negativt av de åtgärder som sker i samband med den här 
detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap
Tillgången till rekreationsområde är relativt god. Myråssko-
gen finns tillgänglig inom 150 meter, som består av en 
barrskog med höga naturvärden som används som rekrea-
tionsområde av skolan. Cirka 600 meter från planområdet 
finns lövskog som klassats med mycket höga naturvärden. 
Dessutom är stadsdelen Myrås och angränsande stadsdelar 
berikade med flera gröna stråk och kilar. 

Fem lekplatser finns i skolans närområde, inom en till sex 
minuters gångavstånd. Tre av lekplatserna är tillgänglighets-
anpassade. 

Lagenligt skyddad natur
Runt Myråsskolan, längs med Kyrkvägen och Tallgatan växer 
ensidiga alléer. De är samtliga lönnar, som uppskattningsvis 
har planterats under 60- och 70-talet. Längs Skogslindgatan 
växer fyra träd av ask som likt övriga alléer förutsätts vara 
biotopskyddade enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken. I samband 
med skolans utbyggnation riskerar några träd att skadas. För 
nedtagning och återplantering av träden som utgör allé söks 
dispens hos Länsstyrelsen, vilket utförs inför detaljplanens 
granskning. För att säkerställa att de biotopskyddade träden 

Ensidig allé av naverlönn längs med Kyrkvägen
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ersätts på ett lämpligt sätt så att de uppfyller kriterier för en 
biotopskyddad allé, sker det i samråd mellan Borås Stads 
berörda förvaltningar. 

Placeringen av ny skolbyggnad har resulterat i behov att ta 
ner åtta lönnar, numrerade 2 - 9 inom område B (se bild på 
sidan 16). En grupp som inkluderat berörda förvaltningar i 
Borås Stad har utrett lämplig placering och utformning av 
skolbyggnaderna med tillhörande utemiljö. Förslaget skapar 
sammanhållna byggnader med utemiljöer mellan huskrop-
parna som inte ska upplevas som trånga. Anledningen till att 
träden föreslås avverkas beror på att stammarna endast är 
2,6 - 5,3 meter från byggnadens planerade fasad. Deras rötter 
och trädkronor riskerar att kraftigt skadas under byggna-
tionen av bland annat schaktning, skador i trädkronorna 
och hårt kompakterad jord. Dessa träd ska i samband med 
den här detaljplanen återplanteras. De nya träden planteras 
med ungefär samma c/c-avstånd, cirka sju meter, som den 
befintliga lönnallén. C/c-avstånd innebär avstånd mellan 
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Karta över skolområdets alléer, uppdelade i A, B, C, D och E. Läs mer under rubriken Lagenligt skyddad natur. (Grundmaterial från: Okidoki! Arkitekter AB och 
Mark & landskap, 2018-02-22)
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Alléer omger Myråsskolan efter återplantering. (Grundmaterial från: Okidoki! 
Arkitekter AB och Mark & landskap, 2018-02-22)
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trädens mittpunkter. Inom område B återplanteras inte lika 
många träd som tidigare stått här då de nya träden ska få de 
bästa förutsättningarna att växa och inte hamna för nära och 
riskera att skada ny fasad. 

Utmed Skogslindgatan står fyra askar i rad, numrerade 10 – 
13 inom område E, som i ny detaljplan hamnar i gata. Ett av 
träden står vid planerad utfart från idrottshallens parkering 
och de övriga tre står tätt inpå Skogslindgatan var man plane-
rar utbyggnad av gångväg, som kopplar befintlig gång- och 
cykelväg vid Kyrkvägen med gångvägen på Myråsgatan. De 
fyra träden föreslås därför att tas ner.

Totalt avses tolv träd att tas ner. För att kompensera avverk-
ning av träden ska återplantering ska inom skolans område. 
Inom område B återplanteras cirka sex träd och då inte 
samma antal träd får utrymme inom område B återplanteras 
träd i ensidig allé längs med Skogslindgatan, inom område 
E och F på skolområdet. Allé längs med Skogslindgatan 
kommer vara en kompensationsåtgärd i form av återplante-
ring som även ersätter de fyra askar som står utmed gatan 
idag, vilket fastighetsägaren bekostar. Inom område B, E och 
F återplanteras sammanlagt 16 – 18 nya träd. De planteras 
likt de övriga alléerna i området med samma c/c-avstånd. 
Resultatet kommer att bidra till en tydlig inramning av 
skolan, med fler alléträd än tidigare. 

I samband med angöring av ny cykelväg längs Kyrkvägen 
2018 togs sex stycken askar och lönnar ner som stod i anslut-
ning till planområdets södra hörn, område D (se bild sidan 
16). De var sedan tidigare toppkapade och i relativt dåligt 
skick. De kommer vid upprättande av den här detaljplanen 
att ersättas inom skolans fastighet. De nya träden planteras 
i ensidig allé med samma c/c-avstånd, cirka sju meter, likt 
befintliga lönnalléer längs Kyrkvägen. De kommer att plan-
teras på ett sådant sätt att de ansluter till den befintliga allén i 
område C. Det innebär att elva - tretton nya träd ska plante-
ras utmed den nya planerade parkeringen som angränsar till 
Kyrkvägen och den nya gång- och cykelvägen. Kostnaden för 
att återplantera dessa träd ska Borås Stad bekosta. Kostnader 
för underhåll och skötsel kommer fastighetsägare att stå för.

Återplantering av de områden markerade i rosa och blå 
kommer att skapa en sammanhållen allé som omger skolan 
utmed Skogslindgatan, Kyrkvägen som på så sätt kopplar 
an till Tallgatans allé. Alléerna ger rumsliga värden både på 
skolgården och för gaturummen som omger skolan.

Område A och C med ensidiga alléer av lönn kommer inte att 
påverkas av skolans utökning och ombyggnation.

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska utföras för nedtagning av 
tolv biotopskyddade träd som växer i ensidig allé utmed 

Kyrkvägen i område B, samt längs Skogslindgatan i område 
E. Anledningen till att kompensationsåtgärder ska utföras 
på grund av att endast sex - sju träd avses återplanteras inom 
område B, vilka inte motsvarar det antal som står inom ytan 
idag. För att inte minska antalet träd och därmed biotopskyd-
dade alléer ska fler alléträd planteras. Kompensationen 
föreslås bestå av återplantering och nyplantering av ensidig 
trädallé, längs med Skogslindgatan, område E och F. 

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast i samband 
med exploateringens färdigställande.

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
Planområdets bedöms ha god bärighet och består av sandig 
morän och en begränsad yta i norr består av urberg. Det 
finns ingen misstanke utifrån tidigare verksamhet om att 
marken är förorenad. 

Geoteknisk undersökning kommer att beställas för att 
säkerställa goda geotekniska förutsättningar då delar av plan-
området inte är planlagt sedan tidigare. En enkel översiktlig 
markundersökning kommer att komplettera den geotekniska 
undersökningen för att utesluta att det finns föroreningar 
inom planområdet. Resultatet kommer att presenteras i 
granskningshandlingen.

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 uppelat 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 dricksvattenförsörj-
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ning 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. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

7. Sociala perspektiv
Stadsdel Myrås och Brämhult är i stort behov av nya skol-
lokaler, genomförandet av planen löser den brist som finns 
idag och tryggar en långsiktig barnomsorg.

Mötesplatser
Byggnationen av en ny idrottshall på Myråsskolan är viktig 
för att skapa större möjligheter för barn och unga att träffas 
och delta i aktiviteter även utanför skoltid. Att idrottshallen 

planeras som fullstor innebär att fler sporter kan utövas i 
lokalen och att turneringar samt liknande evenemang kan 
anordnas i lokalen. Det är en viktig möjlighet till möten i 
stadsdelen Myrås för alla åldrar och kommer att bidra till att 
människor från andra stadsdelar besöker hallen.

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.

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. 

Naturvårdsverket släppte 2017 en vägledning med riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Vägledningen 
anger att de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
pedagogisk verksamhet samt vila ska ha en ekvivalent ljud-
nivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som 
understiger 70 dBA. Det är däremot upp till kommunerna 
att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd tog 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, pedagogisk verksamhet och vila ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar låga 
bullernivåer från gator i närområdet och indikerar inte att 
planområdet skulle vara bullerutsatt. 

300m2001000
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Ekvivalenta bullernivåer i skolområdet och dess närområde
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Den verksamhet som tillåts anses inte ge upphov till något 
buller som kan störa omgivande 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.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Kyrkvägen, Skogs-
lindgatan, Myråsgatan samt Tallgatan ska ha kvar sin använd-
ning som kommunala gator.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet, i det här fallet gatorna 
som omsluter skolans verksamhet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av dessa.

Kvartersmark
Bokstaven S står för Skola och tillåter all sådan verksamhet.  
Även idrottshall, matsal, bibliotek, personalkontor, skolgård 
och parkering som hör till skolverksamheten ingår i använd-
ningen. Bokstaven E står för tekniska anläggningar, vilka 
tillåts inom hela skolans användningsområde. 

Mark där byggnad inte får uppföras är markerat med prickar.

Över planområdet sträcker sig ett områden med prickmark 
och bestämmelsen u. Det betyder att marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar som till 
exempel ledningar för vatten och el. Här får inte byggnader 
uppföras.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. Skolan 
tillåts en byggnadsarea på totalt 5900m2, fördelat på två ytor, 
4100m2 och 1800m2. Det säkerställer att skolans elever även 
långsiktigt får tillräckligt stora utemiljöer och friytor för lek 
och rörelse. 

De maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en romb 
med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över nollpla-
net. Högsta tillåtna totalhöjd för skolans huvudbyggnader är  
+ 250 meter över grundkartans nollplan. Det innebär en höjd 
på cirka 14 meter som motsvarar tre till fyra våningar. Att 
planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att oavsett om 
marknivån förändras kommer bebyggelsens inte tillåtas bli 
högre än i detta fall +250 meter över grundkartans nollplan. 
Detta säkerställs vid bygglovsgivning. Skolbyggnaden har 
idag en höjd på cirka 12 meter, vilket motsvarar tre våningar. 

Den maximala totalhöjden för idrottshallen är +251 meter 
över grundkartans nollplan. Det är en flexibel bestämmelse 
som möjliggör att det i byggnaden finns utrymme för hall 
och läktare.

Ett mindre område längs Myråsgatan har bestämmelsen E 
vilket står för tekniska anläggningar. Byggnaderna inom 
området får uppta totalt max 40 kvadratmeter, vilket innebär 
att det går att bygga en ytterligare transformatorstation 
av samma storlek som den som finns i området idag. De 
tekniska anläggningarna får ha en totalhöjd på max 242 
meter över nollplanet vilket innebär att de kan vara cirka 3 
meter höga.

Bestämmelsen n anger att allé ska finnas längs med Kyrkvä-
gen, Skogslindgatan samt Tallgatan. Träd vid återplantering 
ska vara lövträd och vara minst 20 – 25 cm i stamomfång 
och för all återplantering inom planområdet gäller att träden 
ska leva mer än fem år, annars ersätts de med nya träd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025. 
Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Planförslaget bidrar framförallt till det strategiska 
målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” 
genom att skolverksamheten kan utökas och utvecklas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
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hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. De strategier 
som är viktiga för utformning av den här detaljplanen är 
följande:

 » Styrkan kommer inifrån vilket innebär att komplettering 
och förtätning ska växa främst där det redan är byggt, 
vilket utnyttjar infrastruktur och mark optimalt. Det 
eftersträvs genom att utnyttja befintligt skolområde och 
effektivisera byggrätten inom planområdet. Strategin 
går hand i hand med:

 » Grönt och blått runtom som framhåller vikten av en 
sammanhållen bebyggelse för att värna om nära, till-
gängliga och sammanhängande natur- och rekreations-
områden. Skolan har god tillgång till naturområden 
med höga naturvärden och har en varierad skolmiljö.

 » Mer mötesplatser och målpunkter  understryker vikten att 
utveckla offentliga mötesplatser i alla stadsdelar. En 
fullstor idrottshall inom planområdet möjliggör fler 
evenemang och träningsformer på skoltid men även 
under kvällstid. Likt Daltorphallen kan det skapa en 
offentlig mötesplats som lockar människor i olika åldrar 
från fler delar av kommunen.

Miljömål
Nationella miljömål fungerar som stöd när något nytt ska 
byggas. En god bebyggd miljö är ett av dessa mål med tillhörande 
delmål. Målet beskrivs av riksdagen som ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Myråsskolan ligger med god bussförbindelse mot centrala 
Borås, vilket uppmuntrar till hållbara resor för de som bor i 
andra delar av Borås Stad. Gång- och cykelväg byggdes under 
vintern 2018/2019 ut längs Kyrkvägen vilket förenklar en 
trafiksäker rörelsemönster till och från skolan. Det bidrar till 
att uppfylla det nationella miljömålet om begränsad klimatpå-
verkan samt det regionala tilläggsmålet att det ska vara lätt att 
gå, cykla och åka kollektivt.

Smarta och effektiva lösningar på skolgården kan bidra till 
en bättre hantering av dagvatten samt en ökad biologisk 
mångfald i området.

Nya byggnader inom planområdet ska byggas i enlighet med 
Borås Miljömål, Mål 3. Borås stad bygger hållbart och skapar för 
en hälsosam livsmiljö. Byggnation och materialval ska ske på 
ett miljö- och hälsomässigt hållbart sätt, för att bidra till en 
positiv påverkan av miljön.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller 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
Exploatören, huvudmannen för skollokalerna, ansvarar 
för samtliga åtgärder, utförande och kostnader gällande 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark på 
fastighet. 

För exploatören innefattar det rivning av byggnad på 
fastigheten Borås Myrås 1:163, tillbyggnad av skola och 
nybyggnation av idrottshall inom fastigheterna Borås Myrås 
1:163 respektive Borås Myrås 1:107 med tillhörande anlägg-
ningar och anslutningar, parkering samt ny in-och utfart till 
fastigheterna.

I exploatörens ansvar ligger även anläggande av gångväg 
längs Skogslindgatan mellan Kyrkvägen och Myråsgatan. 

Exploatören ansvarar för och bekostar urkoppling samt flytt 
av befintlig fjärrvärmeledning till byggnad som ska rivas på 
fastigheten Borås Myrås 1:163.

De träd som tas ner i samband med tillbyggnation av skolan 
(område B, se bild sidan 14)  samt i samband med anläg-
gande av gångväg längs Skogslindgatan (område E, på sidan 
14)  ansvarar exploatören för att återplantera. Exploatören 
ansvarar också för att plantera enhetlig trädrad utmed 
Skogslindsgatan (område F och E, på sidan 14)  som en 
kompensationsåtgärd för att antalet träd som återplanteras 
inom område B inte motsvarar antalet träd som står där idag. 
Samtliga träd står på kvartersmark och exploatören ansvarar 
för skötsel av dessa. Exploatören ansvarar även för framtida 
drift och underhåll av området.

Kommunen ansvarar för anläggande av gång- och cykelväg 
längs Kyrkvägen. De träd (område D, se bild sidan 14) som 
tas ner i samband med anläggande av gång- och cykelväg 
ansvarar kommunen för att återplantera. 
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Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns, 
se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
av allmänna anläggningar för el till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift av allmänna anläggningar avseende 
fjärrvärme till de byggnader inom planområdet som ännu ej 
är anslutna, se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (LOKALGATA) inom planområdet. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar. 

Avtal
Ett internarrendeavtal mellan jordägaren kommunen och 
arrendatorn, huvudmannen för skolanläggningen, ska 
upprättas för upplåtelse av marken för skolområdet.

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar 
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar 
respektive ledningsägare för.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Myrås 1:163 och 
Myrås 1:107 samt del av fastigheterna Myrås 1:1, del av Myrås 
3:1 och del av Myrås 1:95 vilka samtliga ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:163

 » Kvartersmarkens användning ändras från allmänt 
ändamål (A) till skola (S) och teknisk anläggning (E).

 » Ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk anlägg-
ning (E).

 » En fastighet för teknisk anläggning (E) avstyckas från 
Borås Myrås 1:163.

 » Markens nyttjande begränsas av u-område där marken 
reserveras för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:107

 » En ny byggrätt tillskapas för skola (S) och teknisk 
anläggning (E).

Fastighetskonsekvenser för Borås Myrås 1:1, Myrås 3:1 
och Myrås 1:95

Kommunen sköter drift och underhåll av vägar inom 
vägföreningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 i 
Brämhult tätort. För att anpassa förvaltningen av allmänna 
plaster till rådande förhållande, föreslås att vägföreningens 
ansvarsområde ska omprövas på lokalgatorna inom planom-
rådet och ersättas av kommunalt huvudmannaskap. Ansökan 
om omprövning av gemensamhetsanläggningarna Myrås 
GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 på del av fastigheterna Borås 
Myrås 1:1, Myrås 3:1 och Myrås 1:95 lämnas därför in till 
Lantmäteriet.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar

Planbestämmelse om markreservat medför inte rätt att 
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom 
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av 
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten 
till området kan även säkerställas genom ledningsrätt. 

Område för teknisk anläggning, E-område, inom planområ-
det kommer bilda en egen fastighet genom avstyckning från 
Borås Myrås 1:163. De rättigheter avseende ledningar som 
idag finns på fastigheten Borås Myrås 1:163 kommer efter 
avstyckning att istället belasta den avstyckade fastigheten. 

Gemensamhetsanläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-
Ön GA:1 inom planområdet omprövas.
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Del av fastigheterna Myrås 1:1 (gul) Myrås 3:1 (blå) och 1:95 (röd) är med 
i planområdet. Samtliga ägs av Borås Stad. Svart streckad linje illustrerar 
planområdesgränsen.  
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Tekniska frågor 

Ledningar 
Ledningskoll utfördes i december 2018. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

 » Borås Stad Tekniska förvaltningen – belysningsel och 
dagvatten

 » Borås Elnät AB – el

 » Borås Energi och Miljö AB- fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Splitvision- fiber

 » Telia Sonera Skanova Access AB- tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsätt-
ning. Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs 
av detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar 
att undersöka.

Nuvarande ledningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme 
kan nyttjas. Fjärrvärmeledningen till byggnad på Borås Myrås 
1:163 som ska rivas behöver kopplas ur och eventuellt flyttas.

Borås Elnät AB har en transformatorstation inom plan-
området som inte kommer att påverkas av exploateringen. 
Området kring transformatorstationen planläggs för teknisk 
anläggning (E) och kommer efter planens antagande att bilda 
en egen fastighet. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Borås Stad.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastigheternas marknadsvärde. 

Exploatören får kostnader som föranleds av byggnation samt 
rivning av byggnad på Borås Myrås 1:163.

Kommunen får kostnader för anläggande av gång- och 
cykelväg samt återplantering av träd som tas ner i samband 
med anläggande av gång- och cykelväg. 

Förrättningskostnaden för omprövning av gemensamhets-
anläggningarna Myrås GA:1 och Brämhults-Ön GA:1 samt 
avstyckning av område för teknisk anläggning (E) bekostas 
av kommunen.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive ledningsägare ansvarar för och bekos-
tar. 

Planavgift debiteras vid bygglov. 

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 debiteras vid bygglov. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
 » Trafikutredning (SWECO, 2019-02-25)

 » Skuggstudie (Borås Stad, 2019-02-04)

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 exploatering

Linda Sahlström 
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 detalj-
plan?
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. 
Illustrationer, som i bild visar ett eller flera exempel på hur 
det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är inte 
juridiskt bindande. 
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
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. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 

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.

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, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  bildas som överensstämmer med den nya planen. De 
som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer. 
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats.  
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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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



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrmalm, 

Norrmalm 1:1 - Ynglingagatan 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.    

 

 

 

 

Datum 

2019-04-10 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00592 214 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-04-08 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00592 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrmalm, 

Norrmalm 1:1 - Ynglingagatan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 60 nya bostäder på 

Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader som föreslås i södra delen 

av planområdet, norr om Sagavallen. Den nya bebyggelsen ska ha en hög 

miljöprofil och den naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet. All 

parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den egna kvartersmarken 

enligt kommunens parkeringsregler.  

I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr om Folkungagatan 

tänkt för bostäder. Denna del utgår ur planen inför granskning.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, 2019-03-12 

2. Plankarta, 2019-03-12 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Detaljplan för del av Norrmalm,

Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan

BN 2011-1495Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 
60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på 
tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, 
norr om Sagavallen. Den nya bebyggelsen ska ha en hög 
miljöprofi l och den naturmark som tas bort ska kompenseras 
i närområdet.

All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den 
egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. 

I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur 
planen inför granskning. 



DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 5

3. Gator och trafi k 6

4. Teknisk försörjning 9

5. Mark 9

6. Vatten 10

7. Sociala perspektiv 10

8. Störningar på platsen 10

9. Planbestämmelser  12

10. Övergripande beslut 13

11. Konsekvenser 14

12. Planens genomförande 14

13. Administrativa frågor 15

Plan- och illustrationskarta             16

Samrådsredogörelse 18

1. Yttranden från remisspart 19

2. Yttranden från sakägare 24

Detaljplan steg för steg 30

1. Vad är en detaljplan? 30

2. När görs en detaljplan? 30

3. Var och hur görs en detaljplan? 30

4. Du kan påverka! 30

5. Detaljplanens innehåll 30

6. Detaljplanens skeden 30



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 60 
bostäder på Norrmalm. Det gröna stråk som sträcker sig 
genom området behålls och förlorad naturmark kompenseras. 
Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande 
bebyggelsen och topografi n, men med ett modernare form-
språk.

Planområde
Planområdet är placerat längs med Ynglingagatan med den 
nya bebyggelsen placerad i hörnet mellan Ynglingagatan och 
Kråkekärrsgatan söder om kullen. Här stod det tidigare ett 
garage på en del av ytan, som annars består av naturmark. 
Ynglingagatan från Kråkekärrsgatan till Folkungagatan är 
inkluderad i planen, där även korsningen mot Folkungagatan 
ingår. Det totala planområdet är 12 835 m2 stort.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och 
P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd 
för park eller plantering för det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-
12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-
den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Plan- bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 
oktober - 5 november 2017. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017
Granskning 1:a kvartalet 2019
Antagande 2:e kvartalet 2019
Laga kraft 2:e kvartalet 2019

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

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 14 maj 2018

Översiktskarta

Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan. 

Platsen där garaget tidigare stod och där de nya byggnaderna kommer att stå.

Ynglingagatan
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Uppdelning av planen
I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur 
planen inför granskning eftersom den tänkta bebyggelseut-
formningen har visat sig svår att anpassa till platsen avseende 
natur och terräng.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet med 
utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både 
fl erfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade 
till terrängen och är placerade för att få lägenheter med 
mycket ljus. De fl esta utav fl erfamiljshusen i området är 
byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda 
med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om plan-
området består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk 
stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av tre punkthus i den 
södra delen av planområdet. Punkthusen planeras i 5-7 
våningar där byggnaden i mitten är högst för att följa den 
intilliggande kullens form.  Punkthusen underbyggs av ett 
parkeringsgarage, med en gård på taket till garaget. Från 
gården ska det vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsga-
tan samt upp till kullen. 

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter an till den funktionalistiska stil 
som präglar området, men med ett nutida formspråk. Husen 
har sadeltak likt övriga hus i området men med en brantare 
lutning. De planerade punkthusen blir några våningar högre 
än befi ntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen 
de står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar 
plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att 
följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalis-
men och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för 
att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna. 

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet 
och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt 
snabb utveckling till följd av textilindustrins framgångar. 
I en ny årsring runt den befi ntliga staden uppfördes vid 
den här tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de 
modernistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den 
första bebyggelsen i området, som främst placerades i anslut-
ning till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av 
villor och mindre fl erbostadshus i en utpräglad funktionalis-
tisk stil. Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt 
större s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt 
principen ”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i 
området år 1986, då ett antal fristående fl erbostadshus utmed 
Folkungagatan kopplades samman genom nybyggnad.  

Område som utgår

Planområde
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Kommersiell service 
Kommersiell service fi nns likt den offentliga servicen främst 
i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet fi nns längs 
med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med 
planförslaget.  

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen 
kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsan-
passade.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, 
Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut 
ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan. 
Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan 
kommer att byggas om i och med planändringen. Illustra-
tionskartan på sidan 17 visar på hur den kommer att se ut 
efter ombyggnaden.

Gångtrafi k
Trottoar fi nns längs båda sidorna av gatorna i området. 
Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp 
till Döbelnsgatan. En ny gångstig med trappa ska anläggas 
över kullen inom planområdet och bekostas av exploatören. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. 
De närmsta cykelvägarna fi nns längs med Döbelnsgatan in 
mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan 
fi nns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykel-
väg bort mot Knalleland. 

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan, 
fi nns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett 
antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där 
enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer. 
Cirka 60 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen 
vilket borde innebära en befolkningsökning på drygt 100 
personer. 

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien 
visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/
höstdagjämning och sommarsolståndet. 

Den planerade bebyggelsen kan medföra en ökad skuggning 
för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår och höst. 

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 
kan medföra en viss ökad skuggning för några av grann-
fastigheterna. Idag fi nns dock träd där den nya bebyggelsen 
planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.

Befi ntliga byggnaders skuggning på varandra i området är 
jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen. 

Offentlig service
Offentlig service fi nns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4 
kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger 
direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger 
drygt 500 meter österut. 

Ny bebyggelse

Ynglingagatan 16

Kråkekärrsgatan 13

Principsektion som visar hur den planerade bebyggelsen förhåller sig till kullen. Sektionen är inte tänkt att redogöra för planens geotekniska förutsättningar. 
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Solstudie

De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.  

Vår-/Höstdagjämning
kl 8:00

Midsommar 
kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 13:00

Midsommar
kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
kl 17:00

Midsommar
kl 17:00Sommarsolstånd kl 8:00

Vår- och höstdagjämning kl 8:00 Vår- och höstdagjämning kl 13:00 Vår- och höstdagjämning kl 17:00

Sommarsolstånd kl 13:00 Sommarsolstånd kl 17:00
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För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-
gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För fl erbostadshus 
behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykel-
parkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna 
ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter 
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50 
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 
I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 
avståndskraven uppfylls.

Kollektivtrafi k
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 
meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 
250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna trafi keras av 
linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och vidare 
mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje 7 tar en 
annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om en ska 
mot centrala Borås från planområdet så får en åka via Engel-
brektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsgatan och 
Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7 minuter, 
medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan till Södra 
torget. Dessa tider var aktuella när planen togs fram och kan 
förändras. 

Biltrafi k och bilparkering 
Angöring sker från Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan. 
Majoriteten av de befi ntliga parkeringsplatserna i området 
ligger längs med gatan. All parkering för den nya bebyggelsen 
ska lösas inom kvartersmark, alltså inom den nya bebyg-
gelsens egna tomter och följa Borås Stads parkeringsregler. 
I samband med att korsningen mellan Ynglingagatan och 
Folkungagatan byggs om kommer även den olovliga parke-
ringsplatsen som ligger på naturmark längs Ynglingagatan att 
tas bort och planteras. 

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafi kökningen som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori 
och zon. 

Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm 
BTA för fl erbostadshus respektive och 6 platser per 1000 
kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen. 
Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa 
förutsättningar enligt parkeringsreglerna. Planen uppfyller 
kravet på God tillgänglighet med kollektivtrafi k vilket gör det 
möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att reducera 
parkeringstalen ytterligare fi nns ett antal åtgärdspaket, t.ex. 
för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.

Ynglingagatan
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Planområde

Väpnarstigen

Adilsgatan

Gator

Busslinje

GC-vägar

Järnväg

Busshållplats
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Underjordiska garage får inte ha utlopp till dag- eller spillvat-
ten.

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-
banan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte påverkas negativt.

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

Dagvatten
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 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. Den nya bebyggelsen ansluts till det befi ntliga 
dagvattenledningar. 

En generell planbestämmelse reglerar att det ska fi nnas 
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. 

Underjordiska garage får inte ha utlopp till dag- eller spillvat-
ten. Alternativt ska dessa förses med möjlighet till avstäng-
ning av utloppet vid brand.

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fi ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 
Befi ntlig transformatorstation vid Ynglingagatan ersätts med 

en ny transformatorstation i planens E-område. Efter att den 
nya har tagits i drift rivs den befi ntliga. Kostnaden för fl ytten 
bekostas av exploatören .

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. 

Närmaste återvinningsstation ligger på Hornsgatan öster om 
Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse. 
Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen 
kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter 
och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar 
på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet. 
Vid den södra delen av kullen fi nns en sänka med blockig 
terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Grönområdet 
norr om planområdet utgörs av en sydvänd brant i Borga-
reskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung 
bokskog i sluttande terräng.

Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området. 
Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande 
åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs 
som natur, befi ntliga parkeringsplatser samt del av körbana, 
ska iordningställas som naturmark. 

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgareskogen höga 
naturvärden, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. 
Borgareskogen beskrivs som en skog som främst används 
för rekreation och hundpromenader. Sagavallen har 
besöksvärden, höga friluftsvärden, stadsvärden och värden 
för lokal utveckling. Området är ett populärt promenadstråk 
och uppskattat av barnen för lek. Mellan Sagavallen och 
Borgareskogen går gröna stråk som är viktiga för djur- och 
naturliv. Ett stråk går genom planområdet och ett stråk går 
längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkun-
gagatan. I grönområdesplanen står det att den västra sidan av 
Kråkekärrsgatan kan bebyggas. Däremot bör naturområdena 
bredvid bollplanen bevaras eftersom de höjer värdet på 
bollplanen. Grönområdena i grönområdesplanen är indelade 
i fyra klasser där klass I innebär det högsta värdet medan 
klass IV innebär ett visst värde. 

Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.
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Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgareskogen och Saga-
vallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen 
inom planområdet har värden för natur och rekreation men 
borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser fi nns 
inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungaga-
tan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.   

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av art- 
eller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive 
miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsom-
rådet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen 
utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark, 
klass 3. Det gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har 
besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det gröna 
stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord 
inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering 
vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen 
har viltstråk identifi erats som koppling mellan Borgareskogen 
och Tokarpsberg genom aktuellt planområde. Enligt Grön-
områdesplanen ska alla ingrepp i grönområden som klassas 
i grönområdesplanen kompenseras. Grönområdets funktion 
och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så 
att en balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska 
bekosta en kompensationsåtgärd. Exploateringen i planom-
rådet kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma plan-
område som exploateringen, men det är en stor fördel att de 
genomförs så nära som möjligt till det man vill kompensera.

Planområdet består till stor del av tallskog i blockig terräng. 
Tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och 
kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite 
kommer att krävas vid skada. Exploatören kommer att stå för 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark utmed Ynglin-
gagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och utvecklas. När 
korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om kommer 
ena armen av korsningen att tas bort och planteras samtidigt 
som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas bort 
för att återskapa naturmark. 

Fornlämningar och kulturminnen
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)

Fo
lku
ng
ag
at
an

Ynglingagatan

Utsnitt av grönområdesplanen.

Utsnitt från illustrationskartan som visar på ombyggnaden av korsningen 
mellan Folkungagatan och Ynglingagatan som en kompensationsåtgärd. 
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Geoteknik och Radon
Generellt bedöms risken för ras och blockutfall vara låg men 
den sprickriktning och foliation av berg som mäts upp ska 
uppmärksammas vid bergschakt då de branta vinklarna kan 
leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekommer 
skall bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten. 

Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att lösa block kan 
rasa ner om markytan under ändras. Enligt gällande plan-
förslag kommer slänten vid Kv Knapen att påverkas. Block 
i slänten vid planerad byggnation måste därför tas bort. 
Där ytnära berg förekommer kan block säkras genom t.ex. 
bultning i berg.

All organisk jord bör schaktas bort eller ersättas innan 
fyllning kan ske samt att fyllnadsmassor som används består 
av packad sprängsten. Vegetationen i området bidrar till att 
minska risken för erosion och ska därför behållas där ingen 
uppfyllning planeras ske.

Den planerade bebyggelsen ska uppnå erforderlig säker-
hetsfaktor mot stabilitetsbrott. Detta kan utföras genom 
utfl ackning av slänt till lutning 1:2,5 eller genom erforderlig 
stödkonstruktion. I denna plan bedöms erfoderlig stödkon-
struktion som lämpligast då större delen av kullen ska hållas 
orörd. 

De uppmätta strålningsnivåerna innebär att huvuddelen av 
området klassas som normalradonmark. Nykonstruerade 
byggnader på normalradonmark ska utföras radonskyddande. 
(COWI 2018-03-19)

Förorenad mark
Vid den miljötekniska undersökningen har förorening över 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM påvisats i ett antal 
jordprover och förorening över MKM har påvisats i enskild 
punkt i anslutning till det rivna garaget inom planområdet. 

Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för 
att med säkerhet kunna avgränsa föroreningen i plan och 
profi l. Däremot ger resultaten information om var förore-
ning kan påträffas och även en ungefärlig uppfattning om 
möjlig utbredning. Utifrån framtagna resultat görs dock 
bedömningen att avhjälpande åtgärder av något slag kommer 
att krävas vid eventuell framtida exploatering av området. 
(COWI 2018-02-28)

6. Vatten
Planområdet ligger drygt 800 meter ifrån Viskan. Planens 
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 
området blir översvämmat. 

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 fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning 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. Skulle olja eller andra föroreningar 
hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas, 
vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska 
kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomför-
ande.

7. Sociala perspektiv
När nya bostäder byggs i anslutning till den befi ntliga bebyg-
gelsen så fi nns det goda möjligheter för en ökad upplevd 
trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt 
på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad 
upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.

Sektion över nybyggnation med stödkonstruktion mot kullen. 
(Geoteknisk utredning COWI 2018)
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8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan 
som är en led för farligt gods. Bebyggelsen som tillåts i 
planen ligger drygt 200 meter från Älvsborgsbanan och 
bedömningen är därför att planutformningen inte påverkas 
av riskerna förknippade med transport av farligt gods. 

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar. 
Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det 
rekommenderade skyddsavståndet. Behov av åtgärder på 
ventilation och utrymningsvägar ska stämmas av med 
räddningstjänsten.

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

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 
saknar större vägar med stora trafi kmängder. Planens 
genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan 
på MKN för luft.

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. 

I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och 
därför har en bullerutredning tagits fram. 

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller 
från trafi k enligt förordning SFS 2015:216.

För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara 
iordninggjord och tillgänglig då vissa balkonger inte klarar 
bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem. 

Den föreslagna bebyggelsen påverkas inte av vibrationer från 
järnvägen.

R2017023A

R2017023A

Förklaringar
Vägyta

Emissionslinje

Järnväg (spårmitt)

Byggnad

Uthus

Höjdnivåkurva

Bullerskärm

Beräkningspunkt

Beräkningspunkt över 55 dBA

Nivåtabell

LAeq24h

dB(A)

40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 > 60

Ekvivalent ljudnivå LAeaq24h  från väg- och tågtrafi k. Maximal ljudnivå LAFmax  från väg- och tågtrafi k.
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR 
visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla 
områdets gröna karaktär. 

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 
bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska 
anläggningar. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får byggas regleras genom exploateringsgrad 
och prickad mark som innebär att marken inte får bebyggas. 
e

000 
beskriver hur stor del av marken som får bebyggas inom 

respektive egenskapsgräns. Utöver största byggnadsarea 
tillåts parkeringsgarage med körbart bjälklag genom bestäm-
melsen e

2
, detta då det fi nns en viss fl exibilitet hur byggna-

derna hamnar i förhållande till byggrätten för garage mellan 
byggnaderna. På prickad mark får inte marken bebyggas med 
undantag för gårdsbyggnader och parkering på de platser 
som inte är markerade med n

1
 eller f

3
.

Mark och vegetation
n

1 
är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvar-

tersmark. Bestämmelsen n
2
 har placerats för att säkerställa 

att gården anpassas och möter kullens terräng, terrassering 
tillåts. n

3 
betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i 

dessa områden ska bevaras. 

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 
totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som 
höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå. 
Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan 
40-48 grader för att samspråka med befi ntlig bebyggelse. 
Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens 
takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. Mot det gröna 
släppet i det sydvästra hörnet tillåts inte balkonger ovan 
prickad mark, för att bevara öppenheten i släppet och 
avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga 
ut 2 meter från fasad. Gårdsbyggnader tillåts på gården 
mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd
För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården ligga 
på tyst sida och vara iordninggjord och tillgänglig då vissa 
balkonger inte klarar bullerkraven, om inte bullerdämpande 
åtgärder görs på dem. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen fått laga 
kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större 
än 20 cm på en höjd av 1,50 meter ovanför mark. Detta för 
att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls. Möjligheten 
att ge marklov för nedtagning av träd är mycket begränsad 
och ges när trädets förutsättningar kräver det. 

Påträffade markföroreningar ska behandlas inom hela 
planområdet enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förore-
nad mark.

Vid anläggningsarbeten som omfattar schaktning, förfl ytt-
ning eller sprängning ska bergstabiliteten och risk för 
blocknedfall säkerställas i samband med lovgivning. 

Information
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 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.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 
ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 
blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
I Översiktsplanen för Borås som antogs 2018 är Norrmalm 
utpekat som övrig stadsbebyggelse. 

I översiktsplanen fi nns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

 » Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.
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 » Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt avstånd 
till kollektivtrafi k. Kollektivtrafi k ska vara ett attraktivt 
alternativ i vardagen

 » Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsik-
tighet i fråga om energiförbrukning, materialval och 
utformning.

 » Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer

 » Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas.

Angående sista punkten så tas viss naturmark i anspråk i och 
med planförslaget. Dock höjs kvaliteten i och tillgängligheten 
till övrig grönska i närområdet. I planeringsprincipen Gröna 
och blå strukturer står det att områden av klass III och IV i 
Grönområdesplanen som berörs av förtätning bör kompen-
seras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser i 
närområdet. 

En annan punkt som passar in på detaljplanen under Sociala 
och hälsosamma miljöer är att "trygghet och säkerhet beaktas 
vid utformning av det offentliga rummet och i trafi kmiljöer", 
då en trafi kfarlig parkering plockas bort.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfi nns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad bygger 
hållbart och skapar örutsättningar för en hälsosam livsmiljö"

Bostadsbyggnadsprogram 
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-
rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara 
och ha hög kvalitet. Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt 
till att nå målen som sätts upp i programmet. Detaljplanen 
möjliggör en förtätning och att ca 60 nya bostäder kan byggas 
i ett centralt läge i närhet till natur. 

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

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

I behovsbedömningen har det framkommit att följande 
frågor är viktiga att belysa i planarbetet:
- Kompensation för förlorad natur
- Byggnadshöjd
- Buller från järnvägen
- Solstudie

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm 
1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del 
av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna 
Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB 
Bostäder i Borås.

Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas  att utgöra 
den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.

Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Norrmalm 1:1.

Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9, 
som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering 
övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Allmänna elledningar som ligger inom den kommunala mark 
som ska överlåtas ska säkerställas med ledningsrätt i samband 
med övrig fastighetsbildning.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab 
Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska 
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet 
kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och 
fi nansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation 
av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark 
(kompensationsåtgärd) mm.
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En överenskommelse om markbyte ska träffas mellan 
kommunen och AB Bostäder för att reglera marköverlåtelser 
mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9 (se bild 
ovan).

Marken (E-området) där transformatorstationen ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Ansvarsfördelning
Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare 
ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet. Innan 
byggnation påbörjas bör gränsen mot naturmarken tydligt 
markeras för att undvika att träd skadas. Information har 
införts på plankartan om att vite kommer utkrävas för träd 
som skadas eller tas ned på naturmark.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och 
underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och 
natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med 
att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på 
allmän plats till köparen.

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.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norr-
malm 1:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, fl ytt av trans-
formatorstation och eventuellt ledningar samt förrättnings-
kostnader regleras i samband med att kommunen och Peab 
Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Planarbetet fi nansieras genom planavgifter som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948 
upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

» är förenlig med översiktsplanen

» inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse

» inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2018-05-08). 

» Geoteknisk utredning (COWI, 2018-03-19).

» Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

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  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Marsken 

Park

9

Mark som tillfaller Borås Stad

Mark som tillfaller AB Bostäder

Tomtgräns
Ny vägkant

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 2 
oktober 2017 har ägt rum under tiden 4 oktober – 5 novem-
ber 2017 och har annonserats i Borås Tidning den 5 oktober 
2017. Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

15 remissinstanser och 7 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. 

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Norra delen av planområdet har utgått ur planen efter 
samrådet.

 » Totalhöjderna har höjts med en meter för att säkerställa 
tänkt byggnation. 

 » Bestämmelsen n
2 
har justerats för att tillåta terrassering. 

 » Tillåten takvinkel har justerats. 

 » Bestämmelse har lagts till som säkerställande vid risk 
för blocknedfall.

 » Bestämmelsen om marksanering har omformulerats. 

 » Buller- och geotekniska utredningen har uppdaterats, 
och en miljöteknisk undersökning har tagits fram.

 » Mindre redaktionella ändringar. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-
12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-
den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 14 maj 2018.

1. Yttranden från remisspart 18

S1 Kommunstyrelsen  19

S2 Länsstyrelsen  19

S3 Trafi kverket  19

S4 Sveriges Geotekniska Institut 20

S5 Tekniska nämnden 21

S6 Miljö- och konsumentnämnden 21

S7 Borås Elnät  23

S8 Lantmäterimyndigheten 23

S9 Förskolenämnden  23

S10 Grundskolenämnden  23

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 23

S12 Sociala omsorgsnämnden 23

S13 Räddningstjänsten  24

S14 Västtrafi k 24

S15 Naturskyddsföreningen 24

2. Yttranden från sakägare 24

S16  Brf Boråshus 10, Folkungagatan 23 24

S17  Brf Boråshus 9, Ynglingagatan 14-16 26

S18  Boende Ynglingagatan 14 26

S19  Boende Folkungagatan 21 26

S20  Boende Ynglingagatan 28

S21  Boende Kråkekärrsgatan 13 28

S22  Boende Ynglingagatan 14 28
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Plan- bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 4 
oktober - 5 november 2017. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ser positivt på en utökning av antalet 
bostäder på Norrmalm med en blandning av både bostads-
rätter och hyresrätter. Eftersom den nya bebyggelsen innebär 
en förlust av naturmark är det viktigt, likt planen beskriver, 
att den naturmark som tas bort kompenseras inom plan-
området. För att bevara områdets karaktär är det angeläget 
att säkerhetsställa att utformningen av den nya bebyggelsen 
passar väl in i den nuvarande.

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Kommentar
Utformningen säkerställs med bestämmelser som reglerar 
den nya bebyggelsens höjd, placering och takutformning. 

S2 Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen ser positivt på detaljplanens intentioner. Dock 
bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa och säkerhet (Geoteknik samt risk och säkerhet) 
behöver lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Geoteknik
För att säkerställa markens lämplighet med hänsyn till områ-
dets geotekniska förutsättningar behöver detaljplanen reglera 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att platsen ska vara 
säker att bo och vistas på med hänsyn till risker för ras, skred 
och sättningar. SGI har yttrat sig (daterat 2017-10-31) över 
föreliggande plan. Vad gäller risken för blocknedfall anser 
Länsstyrelsen att kommunen behöver redogöra för hur man 
avser att säkerställa risken för blocknedfall samt redogöra för 
vem som ska ansvara för att risken avhjälps. Detta behöver 
framgå av planbeskrivningen/genomförandebeskrivningen. 
Länsstyrelsen anser att det vore lämpligt att en upplysning 
införs på plankartan om att risken för blocknedfall behöver 
beaktas vid schaktning. En lämplig hänvisning till den 
geotekniska utredningen kan även göras i upplysningen. I 
övriga geotekniska frågor hänvisar Länsstyrelsen till SGI:s 
yttrande i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB
Risk och säkerhet

Generell bör en riskutredning tas fram inom 150 meter 
från en farligt godsled. I det här fallet ligger planområdet 
som närmast ca 65 meter från Älvsborgsbanan som ligger 
drygt 10 meter lägre än planområdet. Godstrafi ken är idag 
sporadisk men då banan används som omledningsbana vid 
stopp på Västra stambanan kan banan periodvis trafi keras 
mer frekvent av godståg. 

Länsstyrelsen har svårt att se att risken för en olycka med 
farligt gods inblandat skulle bli oacceptabel inom planområ-
det, dels på grund av höjdskillnaderna mellan järnvägen och 
planområdet och dels med tanke på den ringa godstrafi ken 
på banan. Länsstyrelsen hade dock gärna sett en redogörelse 
kring vilken typ av gods som trafi keras på Älvsborgsbanan 
samt i vilken omfattning både idag och i framtiden. Eventu-
ella säkerhetshöjande åtgärder säkerställs lämpligen genom 
planbestämmelser på plankartan, exempelvis genom att rikta 
entréerna bort från järnvägen.

Framtida järnväg
Länsstyrelsen instämmer med Trafi kverket att kommunen 
bör förhålla sig till planerna för en ny järnväg mellan Borås 
och Linköping i sin detaljplanering.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedöm-
ning. 

Kommentar
Den geotekniska utredningen har reviderats efter SGIs 
synpunkter. En planbestämmelse angående blocknedfall har 
lagts till i plankartan. 

Som Länsstyrelsen skriver så är det i dagsläget endast om-
ledningstrafi k som trafi kerar Älvsborgsbanan när det gäl-
ler gods. De bedömningar som gjorts kommer från Borås 
Stads översiktliga riskanalys, där mängden trafi k har räknats 
upp till ett konservativt värde. Ämnesfördelning motsvarar 
nationell statistik, då tillförlitliga uppgifter saknas. Bebyggel-
sen närmast Älvsborgsbanan har plockats bort ur planen och 
närmsta avstånd är nu drygt 200 meter. 

Planerad bebyggelse ligger mitt i ett bostadsområde och  
anses inte påverka en framtida Götalandsbana negativt.

S3 Trafi kverket 
Dagvatten
Kommunen måste se till att dagvatten inte påverkar 
järnvägområdets dike på något sätt. Dikena är endast till för 
järnvägens avvattning och Trafi kverket tar inte emot vatten 
från andra verksamheter.
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Vibrationer
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafi kverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Risk
Trafi kverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas 
i detta sammanhang.

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås
För närvarande pågår ett arbete med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
för Noden Borås. I studien föreslås olika typer av åtgärder 
som är nödvändiga för Borås Stads fortsatta bostadsutveck-
ling kopplade till transportinfrastruktur och resande. Norr-
malm 1:1 ingår i studien, under namnet ”Sagavallen väst”, 
som kommunens föreslagna markanvändningsunderlag för 
trafi kprognosen i åtgärdsvalsstudien.

Parallellt med studien tas en avsiktsförklaring och en 
överenskommelse fram som grundar sig på studien. Dessa 
dokument syftar till att utgöra ett ställningstagande för 
fortsatt arbete och åtagande utifrån åtgärdsvalsstudien.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafi kverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebygd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta korridorer där den nya 
järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafi kver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkades i Borås Stads remissyttrande gällande Lokali-
seringsutredningen. Det är oklart hur planområdet kommer 
påverkas utifrån buller, vibrationer och stomljud från den nya 
järnvägen.

Hur Trafi kverket går vidare med lokaliseringsutredningen är 
ännu inte beslutat, det vet vi först när regeringen beslutar om 
ny nationell plan 2018-2029.

Kommentar
Delen av detaljplanen som avvattnades mot Älvsborgsbanan 
har utgått ur planen. Dagvattnet från planerad bebyggelse tas 
omhand i det kommunala dagvattennätet. 

En vibrationskonsult har hörts i ärendet och det fi nns ingen 
risk att vibrationerna i planerade byggnader kommer att 
överstiga riktvärdena. 

Se svar till Länsstyrelsen angående risker. 

Planerad bebyggelse ligger mitt i ett bostadsområde och 
 anses inte påverka en framtida Götalandsbana negativt. Bul-
lerutredningen har uppdaterats angående buller och stomljud 
från Götalandsbanan.

S4 Sveriges Geotekniska Institut
I geotekniskt PM har en bedömning gjorts avseende block-
utfall från berghällar med slutsatsen att lösa block inom 
området innebär en säkerhetsrisk. SGI noterar att dessa risker 
fi nns beskrivna i planbeskrivningen, med kapitel 7 i PM 
Geoteknik som grund, men vi ställer oss frågande om dessa 
åtgärder är tillräckligt säkerställda i planen då åtgärderna inte 
är införda i plankartan. 
En bergtekniskt sakkunnig bör bedöma frågor gällande 
blockstabilitet med utgångspunkt från den slutgiltiga schakt-
planen, samt avgöra vilket behov av åtgärder som krävs för 
att säkerställa långsiktig stabilitet. SGI anser att förfarandet 
bör säkerställas i plankartan på ett plantekniskt godtagbart 
sätt. 
SGI ställer sig frågande till de valda geometrierna i sektioner-
na 1 och 2. I planbeskrivningen på s.8 redovisas en sektion 
för vardera områden 1 och 2. Dessa sektioner överensstäm-
mer inte med geometrier, och lastfall i beräknade stabilitets-
sektioner. Alla förutsättningar (t ex belastningar i form av 
byggnader, uppfyllnader, trafi klast, avschaktningar etc.) An-
nars har inte planens lämplighet påvisats. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart 
sätt säkerställas i planen. 
I känslighetsanalysen utförs beräkningar med förhöjda 
portryck motsvarande en förhöjd grundvattenyta med 0,5 m 
genom hela sektionen. Resultatet från denna beräkning redo-
visas dock inte utan förkastas med motivering att den valda 
portryckssituationen är orimlig. SGI anser att bedömningen 
av portrycksförhållanden ska baseras på resultat från mätning 
av grundvattennivå vid släntkrön. I de utförda fältundersök-
ningarna har grundvattenrör endast installerats vid släntfot. 
SGI efterfrågar också en utförligare diskussion av bedömda 
högsta portryck baserat på områdets topografi  i sin helhet, 
slänternas dräneringsvägar, avrinningsytor etc.
SGI ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att nämnda osä-
kerheter ovan behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar
Bergstabiliteten och risk för blocknedfall säkerställs i 
samband med lovgivning. En bestämmelse om detta har lagts 
till i plankartan. 

Sektionerna i planbeskrivningen är gjorda för att illustrera 
byggnadernas placering i förhållande till kullen och är inte 
avsedda att användas för att utläsa de geotekniska förutsätt-
ningarna. 
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Den geotekniska utredningen har kompletterats angående 
portryck. 

S5 Tekniska nämnden
Enligt Grönområdesplanen har Borgarskogen höga natur-
värden, även grönstråket genom planområdet är markerade 
i Grönområdesplanen. Exploateringsområdets utbredning 
norr om Folkungagatan riskerar att helt klippa av spridnings-
korridoren som binder samman grönområdet runt Sagavallen 
med Borgareskogen. Området är klassat som högt värde i 
Grönområdesplanen och har en mycket viktig funktion för 
djur och insekters rörelser i området. Med hänsyn till dessa 
värden avstyrker Tekniska nämnden föreslagen exploatering 
norr om Folkungagatan. 

Vid exploatering av området vid Kråkekärrsgatan är det 
viktigt att brynet på tallkullens sydvästra sida mot exploa-
teringsområdet skyddas före och efter det att byggnationen 
är genomförd för att kullens höga naturvärden ska kunna 
bevaras för framtiden.

Med hänvisning till ovannämnda tillstyrker Tekniska 
nämnden föreslagen exploatering vid Kråkekärrsgatan och 
avstyrker föreslagen exploatering norr om Folkungagatan.

Kommentar
Området norr om Folkungagatan har utgått ur planen. 
Brynet på kullens sydvästra sida är skyddad i plan genom ett 
fl ertal bestämmelser.  

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Natur        
I Borås stads naturdatabas har Borgareskogen klass 3, högt 
naturvärde. Det är ett stråk längs järnvägen med blandad 
lövskog, vid planområdet främst bok men även i anslutande 
miljö fl era andra ädla lövträd som ek, lönn och ask varav 
en del är grova. I grönområdesplanen har Borgarskogen 
klassning närpark med höga naturvärden (klass 3), medan 
Sagavallen har ett visst naturvärde. Mellan Sagavallen och 
Borgarskogen går gröna stråk som är viktiga för djur- och 
naturliv. Ett stråk går genom planområdet och ett stråk går 
längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkun-
gagatan.

Kullen vid område 2 är del av det gröna stråket och ett 
karaktärsfullt inslag i närnaturen i området även om det inte 
är klassat som egen yta i naturdatabas eller grönområdesplan. 
På kullen i område 2 växer tallskog som ska bevaras som 
naturmark med ett trädskikt som kommer att stå nära den 
nya bebyggelsen. Vilket gör att bostäderna kommer att få en 
naturnära men relativt skuggig miljö.  

Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna 
utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. 
Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-
sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2 
kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder förlorade naturvärden  
Område 1      
Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en 
viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet. Vid 
exploatering måste möjligheten att nå naturområdet säker-
ställas för både människor och djur. Den ytan som blir kvar 
för utanför bebyggelsen är mycket smal och brant. I område 
1, Borgareskogen, ser Miljöförvaltningen inte att man varken 
har kunnat genomföra skyddsåtgärder eller kompensera de 
ekologiska funktionerna. Släppet till det gröna är för smalt 
för att säkra funktioner för människor och djur eller skapa 
gröna kvalitéer. Det planeras en väg utmed huset för att nå 
parkeringsgarage under huset. En lösning där man istället 
ansluter till parkeringsgaraget direkt från Folkungagatan 
hade sparat naturmark, men är enligt exploatören inte 
möjligt att genomföra.  Ingreppen i naturmarken går inte 
att kompensa inom den kvarvarande naturmarken inom 
planområdet. Storlek på Gröna stråk ska vara minst 20 meter, 
se Grönområdesplan.

Område 2      
Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng. 
De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering 
har mätts in och vite har satts. Exploatören kommer att stå 
för kompensationsåtgärder utmed Ynglingagatan. Där ska 
det gröna stråket stärkas och utvecklas. När korsningen 
Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om kommer ena armen 
tas bort och planteras samtidigt som parkeringsplatsen söder 
om Ynglingagatan ska tas bort för att återskapa naturmark.

Avgränsning av kvartersmarken gentemot barrskogskullen, 
skydd av befi ntlig vegetation i hörnet och säkerställande av 
promenadstråk i södra delen av kullen är skyddsåtgärder. 
Medan att omvandla gatumark till naturmark och ersätta en 
parkeringsyta med grönt kan ses som kompensationsåtgärder. 
Miljöförvaltningen bedömer dessa kompensationsåtgärder 
som tillräckliga för att ersätta förlorade funktioner i område 
2, dock inte område 1. 

Ekologisk länk söder om Sagavallen    
Tidigare exploatering vid Sagavallen (ny förskola) har redan 
minskat funktionen på grönstråket som går genom planom-
rådet. En exploatering av område 1 i denna detaljplan skulle 
försämra detta viktiga grönstråk ännu mer. Detta sätter press 
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på att behålla och utveckla den ekologiska länken sydväst 
om Sagavallen. I den strategiska planen för Knalleland (dock 
ej antagen) fi nns ytor i detta stråk planerade som bostäder. 
Exploateras område 1 anser Miljöförvaltningen att de tomter 
tidigare utpekats för möjlig bebyggelse istället måste bevaras 
obebyggda om grönstråkets funktion ska bevaras. 

Förorenad mark      
Diesellukt har upptäckts i jordprover i område 2. Här måste 
man göra markmiljöundersökning. Det är olämpligt att 
bebygga/hårdgöra utan att veta omfattning och spridning på 
föroreningen.

Luft, dagvatten och radon    
Miljöförvaltningen är nöjd med texterna i planbeskrivningen.

Geoteknik                                                                          
Den geotekniska utredningen visar att åtgärder behöver 
göras för att stabilisera både område 1 och område 2 
inför bebyggelse. Det är av stor vikt att dessa åtgärder inte 
påverkar omgivande naturmark negativt. De dramatiska 
höjdskillnaderna i område 1 gör det svårt att få till en 
naturlig anslutning till naturmarken utan mycket stor påver-
kan i naturmarken med avverkning av träd, markarbeten och 
släntningar. 

Buller, planbeskrivning     
Störningsskydd, buller     
Det är en bra text om buller under ”Störningsskydd” på 
plankartan. Miljö-förvaltningen önskar att samma text ska 
stå i planbeskrivningen.

”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad 
överskrider riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostads-
rummen vara vända mot en fasadsida där 55dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje 
bostad ska ha tillgång till uteplats där 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. 

Planbestämmelser, planbeskrivning    
De kvarvarande träden kommer att ligga nära husen och bli 
en del av områdets karaktär. Möjligheten att ge marklov för 
nedtagning av träd är mycket begränsad. Miljöförvaltningen 
önskar att detta tydliggörs under planbestämmelser i planbe-
skrivningen. 

Planens genomförande, planbeskrivning                         
Gränser och fysiska skydd måste vara tydliga under byggfa-
sen för att inte riskera att skada det trädskikt som ska fi nnas 
kvar efter byggnation. Detta bör tilläggas i planbeskriv-
ningen. 

De kvarvarande träden kommer att stå nära husen. Därför 
önskar Miljöförvaltningen att information bifogas exploa-
teringsavtalet om hur strikt bedömningen av marklov för 
nedtagning eller beskärning av träd är. Behoven utgår ifrån 
träden/risk och inte utifrån boendes önskemål. 

Planbestämmelser, plankarta    
Natur       
Miljöförvaltningen anser att naturmarken bör regleras mer på 
plankartan. Antingen med tilläggsbeskrivningar kring träd 
och mark eller lägga till n1 och n3 (som redan fi nns på ytan 
för bostäder). 

Miljöförvaltningen vill reglera naturmarken tydligare på 
plankartan. Att skriva enbart ”Natur” är jämförbart att det 
enbart skulle stå ”Byggnader” på ytan som ska exploateras. 
Vi måste säkerställa att den naturtyp vi vill bevara inför 
planens genomförande även är kvar därefter. Idag fi nns inte 
en fungerande organisation för att bevaka detta i byggskedet. 

Mark och vegetation     
Miljöförvaltningen anser att det ska tilläggas att marklov 
gäller för fällning av träd inom hela naturmarken. 

Kommentar
Området norr om Folkungagatan har utgått ur planen. 
Brynet på kullens sydvästra sida är skyddad i plan genom ett 
fl ertal bestämmelser.  

En markmiljöundersökning är gjord och en planbestämmelse 
angående marksanering är införd i plankartan. 

Släntning utanför kvartersmark medges inte i planen. Terras-
sering tillåts inom egenskapsområdet för bestämmelsen n

2 
för 

att låta kvartersmarken ansluta befi ntlig nivå mot naturmark.

Bullertexten har uppdaterats för att inte låsa fast planen till 
riktvärden, som i framtiden kan bli utdaterade. 
Ett förtydligande om marklov för nedtagning av träd 
är tillagd under rubriken 9. Planbestämmelser - Ändrad 
lovplikt, lov med villkor.

En text angående att gränser och fysiska skydd ska vara 
tydliga under byggfasen är tillagd under rubriken 12. Planens 
genomförande - Ansvarsfördelning. 

Önskemålet om information till exploateringsavtalet är 
vidarebefordrat till markavdelningen. 

Användningen "Natur" innebär att marken ska användas just 
som naturmark och inte får bebyggas. Exploatören får inte 
bygga på eller ta ned träd på kommunens mark oavsett vilken 
bestämmelse som är utsatt i plankartan. 
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Bestämmelsen om marklov för fällning av träd gäller redan 
inom hela planområdet. 

S7 Borås Elnät 
Elnät
Befi ntlig transformatorstation ersätts med en ny transfor-
matorstation i nya E-området och efter den nya har tagits 
i drift rivs den befi ntliga. Kostnaden för det bekostas av 
exploatören. I övrigt ingen erinran.

Stadsnät
Splitvision har ledningar i anslutning till planområdet. Detta 
ger möjlighet för anslutning till stadsnätet. Dessa ledningar 
beaktas vid exploatering av planområdet.

Kommentar
Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande 
transformatorstationen utifrån inkommen synpunkt.

S8 Lantmäterimyndigheten
Under rubriken ”Planens genomförande” sägs att över-
enskommelse om fastighetsreglering ska träffas mellan 
kommunen och AB Bostäder. Det är lämpligt att denna 
överenskommelse inte upprättas förrän ansökan om förrätt-
ning ska lämnas in eftersom en sådan överenskommelse är 
en processhandling och som sådan endast är giltig inom 
förrättningens ram.

Under samma rubrik fi nns nämnt att området för transfor-
matorstation kan upplåtas med arrende till Borås Elnät istäl-
let för att fastigheten Knapen 1 fl yttas till nytt läge genom 
fastighetsreglering. Även om det första alternativet väljs bör 
Knapen 1 regleras till den nybildade bostadsfastigheten.

Kommentar
Formuleringen ”överenskommelse om fastighetsreglering” 
har bytts ut till ”överenskommelse om markbyte”.

S9 Förskolenämnden  
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen och påtalar att 
behovet av ytterligare förskoleplatser bör beaktas.

Kommentar
Att lösa förskole- och grundskoleproblematiken i Borås är en 
viktig strategisk fråga som behöver få en långsiktig lösning. 

S10 Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för Norrmalm 
1:1 m. fl .- Ynglingagatan. Nämnden har inget att erinra mot 
detaljplanen. Nämnden ser det som positivt att Norrmalm 
förtätas med fl er bostäder. Nämnden vill lämna synpunkter 
som avser tillgång till skolplatser i centrum.

Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till 
skolplatser i centrum. Både Bergdalskolan, Engelbrektskolan 
samt Daltorpskolan har ett högt elevtryck och saknar kapa-
citet att ta emot fl er elever i ett växande Borås. Enligt Borås 
Stads vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas 
fram till 2025, vilket skapar behov av fl er skolplatser i 
centrum. Borås Stad står inför en stor kapacitetsutmaning 
inför de kommande åren. Nämnden har i sin lokalresursplan 
beskrivit kapacitetsutveckling och behov av fl er nya skolen-
heter i de centrala delarna av Borås för att kunna tillmötesgå 
den växande efterfrågan på skolplatser i området.

Kommentar
Se svar till Förskolenämnden, S9. 

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till planen att bygga fl er 
bostäder i området. Befolkningen växer och det fi nns ett 
stort behov av bostäder. Här fi nns en bra infrastruktur med 
kollektivtrafi k och närhet till förskolor och skolor. Sagavallen 
ligger i strategiskt placerad och har möjlighet att utvecklas till 
en mötesplats för boende i närområdet.

I grönområdesplanen pekas Borgarskogen och skogen kring 
Sagavallen ut som betydelsefulla. I detaljplanen har man lyft 
behovet av att förlorad natur ska kompenseras med naturvär-
deshöjande åtgärder inom planområdet. Här är det viktigt att 
man följer upp att dessa åtgärder görs så att området behåller 
sin karaktär med närhet till grönska.

I och med att området utvecklas med fl er boende behöver 
man även se över behovet av gång- och cykelbanor i området. 
Man skulle kunna anlägga cykelvägar längs Folkungagatan 
och Ynglingagatan för att ansluta till befi ntliga cykelvägar på 
Sagagatan mot Knalleland och längs med Döbelnsgatan mot 
centrum.

Kommentar
Cykelstråket längs med Döbelnsgatan förbinder Norrmalm 
med Borås centrum och övriga cykelstråk. Ynglingagatan och 
Folkungagatan är lokalgator med en trafi kmängd som inte 
motiverar separerade cykelbanor. 

S12 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. Vid ett 
kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla beho-
vet av boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett bostadsområde 
med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är 
också viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gäl-
lande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning 
är god. Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de 
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blir vuxna, få erbjudande om bra och fullvärdiga boenden. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans 
med övriga förvaltningar för att ta fram detaljplaner för 
LSS-boenden. Framkomligheten till och i de nya bostäderna 
kommer att vara god. 

S13 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på detaljplanen:

1.Delar av planområdet ligger inom 150 meter från 
Älvsborgsbanan, vilket innebär att riskerna ska utredas och 
hanteras. Område 1 ligger drygt 100 meter från järnvägen. 
Område 2 berörs ej. Borås Stads översiktliga riskanalys säger 
att 40 meter skyddsavstånd är tillräckligt. Med hänsyn till 
att avståndet överskrider 100 meter, topografi n, samt att 
utgångar från byggnaderna i Område 1 naturligt placeras mot 
vägen, dvs bort från järnvägen, anser räddningstjänsten att 
inga ytterligare åtgärder behövs.

2.Den planerade bebyggelsen kommer sannolikt innebära att 
räddningstjänsten förväntas utgöra alternativ utrymningsväg. 
Byggnadernas höjd innebär att räddningstjänstens höjdfor-
don behöver användas. Det innebär att räddningstjänsten 
behöver åtkomst till samtliga lägenheter. (Om lägenheterna 
utförs som genomgående lägenheter behöver således rädd-
ningstjänsten endast ha åtkomst till ena sidan av respektive 
byggnad.) Detaljplanen bör inte inskränka dessa möjligheter, 
då invändiga lösningar i byggnaderna är kostsamma och tar 
boyta i anspråk, dock fi nns möjligheten att bygga med så 
kallade Tr2-trapphus. Om sådana trapphus byggs behövs ej 
utrymning med hjälp av räddningstjänsten.

Observera att det dock alltid är positivt om räddnings-
tjänsten har åtkomst till byggnaderna,till exempel vid en 
vindsbrand. I detta fallet berörs specifi kt de underjordiska 
garagen som kan behöva ha ett bjälklag som tåler att tunga 
fordon ställs upp.

3.Eftersom det planeras för underjordiska garage anser 
räddningstjänsten att det bör fi nnas en planinformation 
om att underjordiska garage inte får ha utlopp till dag- eller 
spillvatten,alternativt att dessa förses med möjlighet till 
avstängning av utloppet vid brand.

Åtkomst för räddningstjänstens höjdfordon
Räddningsväg ska vara skyltad, snöröjas vintertid och bör 
anslutas i närheten till byggnadens gatuadress.

Kommentar
De lägenheter som inte kommer att nås med höjdfordon 
kommer att ha tillgång till Tr2-trapphus. Information om 

utlopp från underjordiska garage läggs till i planbeskrivning-
en och skickas till exploatören. Exploatören informeras om 
åtkomst för räddningstjänstens höjdfordon. 

S14 Västtrafi k 
Västtrafi k ser positivt på utbyggnadsplanerna och har inga 
ytterligare synpunkter. Vi vill dock påminna om att det fi nns 
en risk för förvirring när exakta linjenummer och turtäthet 
presenteras utan att tydliggöra att dessa kan förändras över 
tid.

Kommentar
Texten tydliggörs utifrån synpunkten. 

S15 Naturskyddsföreningen 
Område 1 bör inte bebyggas av fl era olika skäl. Det lilla 
naturområdet utnyttjas idag för rekreation av de boende 
inom stadsdelen. Enligt den aktuella planen går ett viltstråk 
genom område 1. Exploateras detta grönområde blir det 
inget över för djuren att förfl ytta sig i utom den planerade 
gångstigen ner till Borgarskogen. De uppmätta bullerni-
våerna inom stora delar av den planerade byggnadsytan är 
hälsofarliga och kan sannolikt ej helt avskärmas för tänkta 
bostadsinnehavare.

I område 2 bör endast två av de planerade byggnaderna 
uppföras. Den byggnad, som ligger mest österut genom 
vars tomt viltstråket; Tokarpsberg – sagavallen – område 
2 - område 1 går, bör ej uppföras. Grönområdet blir annars 
för smalt för djuren att förfl ytta sig i med stora huskroppar 
på ena sidan och Ynglingagatan på andra sidan.

Den ändrade anslutningen av Ynglingagatan till Folkunga-
gatan är positiv för djurens förfl yttning längs det angivna 
viltstråket.

Kommentar
Område 1 har utgått ur planen.
Den gröna korridoren väster om den planerade bebyggelsen 
tillsammans med talldungen som sparas ut mot korsningen 
Kråkekärrsgatan/Ynglingagatan bedöms tillräckliga för att 
bibehålla det gröna stråket. Den naturmark som tas i anspråk 
kompenseras för inom planområdet. 

2. Yttranden från sakägare
S16 Brf Boråshus 10 Folkungag. 23 
Synpunkter avseende att överhuvudtaget uppföra en byggnad:

-Det gröna stråket som sträcker sig mellan Borgarskogen och 
Sagavallen är enligt Borås stad klassifi cerad som Grönom-
råde klass 2. Mycket viktiga grönområden som är oersättliga 
på lokal nivå. Det gröna stråket utgör en korridor genom 
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vilket viltdjur rör sig och vi ser att den nya byggnationen 
hamnar mitt på det gröna stråket. I detaljplanen står att 
kompensationsåtgärder ska genomföras, men inte på vilket 
sätt. Vi ställer oss mycket frågande till detta och vill ha en 
tydlighet om vilka åtgärder som planeras. Eftersom nybygg-
nationen hamnar mitt på det gröna stråket så ser vi inte hur 
det är möjligt att kompensera för den viktiga funktionen som 
det gröna stråket utgör för djurlivet.

-Borgarskogen är en närpark för de boende runt omkring. 
En plats för rekreation, återhämtning och lek för barnen. Det 
vi fått information om gällande Borgarskogen och konse-
kvenserna av nybyggnationen har bara gällt själva stigen som 
går genom området. Den kommer att ändras, men vi anser 
inte att stigens lokalisering är det viktigaste, utan det faktum 
att en stor del av grönområdet försvinner, förutsättningarna 
för djur- och fågellivet samt viktiga naturvärden påverkas 
negativt. Vi önskar en större tydlighet hur grönområdespla-
nen kompenseras efter den omfattande ändringen.

Synpunkter för förfl yttning av byggnad längre nedåt skogen, 
alternativt minska byggnadshöjden avsevärt:

-Byggnaden bör placeras längre ifrån Boråshus 10:s tomt-
gräns och således nedåt/inåtskogen. 

Synpunkter avseende nuvarande tänkt placering och bygg-
nadshöjd:

1.Minskat soljus, väsentlig skuggning, minskat fastighets-
värde.

- Det utgör en väsentligt negativ påverkan avseende Boråshus 
10:s boendemiljö gällande minskat solljus pga skugga 
som infaller från den nya huskroppen. Enligt detaljplanen 
beskrivs en viss skuggning av tomt och fastighet, men det 
vi utläser i illustrationerna i solstudien stämmer inte med 
beskrivningen. Vi anser att huskroppen kommer att ge en 
betydande skuggning och som vi anser är en olägenhet.

- I detaljplanen beskrivs att området som byggdes under 
1940-talet hade en viktig utgångspunkt i att de skulle vara 
”anpassade tillterrängen och är placerade för att få lägenheter 
med mycket ljus”. Med utgångspunkt i detta ställer vi oss 
frågande till den planerade storleken och placeringen av den 
nya huskroppen. Idag är hus/fastigheter i närområdet placera-
de så att husprofi lerna följer sluttningen i ett zig-zagmönster 
vilket gör att samtliga hus har god utsikt ned mot stan i den 
södra riktningen. Med den tänkta placeringen och höjd av 
den nya huskroppen blir den södra utsikten från Boråshus 10 
obefi ntlig eftersom den kommer att placeras mitt framför. 
Vi ser att värdet på vår fastighet kommer att sjunka drastiskt 
då utsikten är en högst väsentlig del av Boråshus 10:s boen-
dekvalitet, livskvalitet och totala boendeupplevelse.

2. Insyn. Insynen från den planerade byggnaden till lägenhe-
terna i Boråshus 10 blir betydande och vi anser att det är en 
betydande olägenhet.

Övriga synpunkter som avser konsekvenser kopplat till 
säkerhet för våra barn, trafi ksäkerhet, parkeringsmöjligheter, 
vägunderhåll och snöröjning:

- Parkering och säkerhet. Parkeringssituationen för boende 
och besökare till Folkungagatan-Ynglingagatan påverkas 
mycket negativt av nuvarande tänkt placering av byggnaden 
samt planering av snävare gata (Ynglingagatan). Redan idag 
råder en ohållbar parkeringssituation längs Folkungagatan 
och Ynglingagatan. Bilar parkeras längs gatan i båda 
färdriktningar. En del i planen för nybyggnationen består av 
att Ynglingagatan ska göras smalare (vilket gör att ett antal 
parkeringsmöjligheter försvinner längs gatan, samt att 9 st 
parkeringsplatser kommer att tas bort. Detta tillsammans 
med att ytterligare 9 st p-platser försvinner för de boende 
i Boråshus 10 gör att parkeringssituationen blir ännu mer 
ansträngd och mycket riskfylld för såväl bilister, men även 
cyklister och lekande barn. Den totala inverkan av minskade 
parkeringsytor äventyrar säkerheten och försvårar exempelvis 
vägunderhåll.

- Parkering, vintertid. Under vintertid är parkeringssituatio-
nen ännu mer ansträngd i samband med snöfall och snöröj-
ning. Vid ökad förtätning ökar problemet än mer om inte en 
totallösning skapas för hela området (som förslagsvis uppnås 
i samråd mellan Borås stad och fastighetsägare i området)

- Parkering och konsekvenserna av förtätning. Borås stad 
hänvisar till att det är upp till markägaren att lösa parkerings-
situationen för sina boende, men det är Borås stad som har 
ansvar för det lokala gatunätet, samhällsplaneringen och 
att inte förtätningar av stadsbilden leder till att säkerheten 
äventyras. Byggnader/fastigheter som fi nns i området idag 
uppfördes under en tidsålder då antalet bilägare var en 
bråkdel av vad den är idag. Vi anser att det är en mycket 
viktig stadsnäts-/samhällsplaneringsfråga att, i takt med 
förtätningsutvecklingen, fi nna lösningar för alla boende i 
området som påverkas av nybyggnationer. Eftersom gatorna 
idag i väldigt stor grad utgör parkering för de boende så 
önskar vi att den totala parkeringssituationen måste tas 
hänsyn till när nya byggnader uppförs.

- Parkering för Boråshus 10. Förutom ovan har boende i 
Boråshus 10 följande synpunkter avseende hur våra parke-
ringsmöjligheter påverkas av den nya byggnationen:

- Boråshus 10 har idag en egen anlagd yta för parkeringsplat-
ser, 9 st, där en del av ytan ligger på den tomtmark som nu 
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är inte miljömässigt försvarbart, utan endast ekonomiskt 
försvarbart för den byggherre som avser tjäna stora pengar 
på att förstöra en miljöskatt. Det fi nns gott om mark mot I15 
eller skogen bakom SÄS som är mer lämpat för exploatering.

Om nu ni inte tar hänsyn till miljö, natur och djur så är det 
bara att göra ett studiebesök i området efter 18.00 och själv 
se det hopplösa i 50-80 bilar till i området.

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 
Som en del av planarbetet har en naturvärdesinventering 
tagits fram, där delar av  det som var område 2 i samrådet 
pekas ut att ha ett visst naturvärde. Större delen av kullen 
kommer att bevaras enligt planförslaget och åtgärder vidtas 
för att bevara karaktären, både på kullen och i hörnet mot 
Ynglingagatan/Kråkekärrsgatan. 

S18 Boende Ynglingagatan 14 
Har förstått av planarkitekt att parkeringar på Norrmalm 
planeras ta bort, då det benämns som grönområde i kartorna. 
Det är HELT fel, detta är parkeringar som kommunen gjort, 
med nerfasade trottoarkanter, en metal stång som tidigare 
hade en P-skylt. Togs ner för några år sedan. Det är samma 
uppe vid gräsplanen/ lekplatsen Folkungagatan 27/ Väpnar-
stigen. Dessa parkeringar är fullpackade efter arbetstid, och 
vore förfärligt om dom togs bort! Folk har ingenstans att 
parkera! Att kommunen inte har kontroll på rätt uppgifter i 
kartor, ska inte dom boende runt om hela kvarteren behöva 
lida för! Ska gamla, fl ickor, unga etc behöva vara rädda och 
gå hem efter att ha fått ställa bilen långt bort från hemmet! 
(För att inte tala om hur belysningen är från komunens sida! )

En annan fråga som jag skulle önska svar på är varför så 
många av hyreshusen på Folkungagatan efter nr 23, ner mot 
Sagagatan, särskilt på vänstersida, inte har några parkeringar 
gjorda åt sina hyresgäster el medlemmar? Är det så att AB 
Bostäder som ju är delägt? av kommunen, "slipper" tänka på 
sitt ansvar gentemot samhället( p-platser till boende) ?

Kommentar
Borås Stad arbetar med att fasa ut de parkeringar som inte 
är planenliga. Det är varje fastighetsägares ansvar att tillgo-
dose de boendes parkeringsbehov. Borås Stad kan inte tvinga 
befi ntiga fastighetsägare att bygga fl er parkeringsplatser, 
däremot ställs krav på de fastighetsägare som bygger nytt.

S19 Boende Folkungagatan 21 
Synpunkt på planerad förtätning genom att bygga bostäder 
alldeles intill Folkungagatan. Jag anser att det är ett stort 

är föremål för nybyggnation. Boråshus 10 har fram till 2012 
betalat arrende för denna del och vi fi ck ingen information 
om någon uppsägning och fi ck ingen förklaring till detta.

- Vi ställer oss frågande varför vi inte fi ck någon förklaring 
på uppsägningen och även varför vi inte fi ck möjlighet att 
lösa ut den lilla markbit som behövs för att kunna inrymma 
hela parkeringsytan på vår tomtmark (Boråshus 10).

- Uppsamlingsplats för snö vid snöröjning. Vi ser en stor risk 
i att det vid snöröjning av norra infarten till nybyggnationen 
fi nns en stor risk att snöuppsamlingar hamnar på tomtmark 
Boråshus 10. Snö, vatten och vägunderhåll skall inte påverka 
andra fastigheter på ett negativt sätt.

- Gällande norra infarten intill nybyggnationen vid Boråshus 
10.

- Har infarten tillräcklig bredd utan att beträda tomtmarken 
för Boråshus 10? (Boverkets byggregler BFS 2011:6 kap 
5:721).

- Underarbetet för att bygga den norra infarten: För att 
bygga en väg med full bärighet i bredd såsom planeras enligt 
detaljplan ser vi att det knappast är möjligt utan att använda 
vår tomtmark (Boråshus 10). Vi accepterar inte att vår 
tomtmark används utan vår tillåtelse.

Kommentar
Område 1 har utgått ur planen. 

All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 

Hur uppsägning av arrende skulle ske reglerades i arrendeav-
talet. 

S17 Brf Boråshus 9, Ynglingag. 14-16 
Byggplanen i ärendet föranleder rimlig protest och ompröv-
ning i saken.

Hemställer om avslag för byggnationen. Det största praktiska 
problemet är uppenbart. Det fi nns inte utrymme för fl er 
bilar att parkera som det är nu. Och vår bostadsrättsförening, 
Boråshus 9 ( Ynglingagatan 14-16) överväger att "förstöra" 
ytterligare grönmark på vår tomt då vi själva saknar parke-
ring till våra medlemmar. 

Bygget är planerat på en biotopiskt unik talldunge som hyser, 
inte bara en rådjursfamilj sedan länge, utan även Hackspett 
och andra fågelarter. Att "förtäta" på ett så destruktivt sätt 
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Snälla, förstör nu inte denna fi na stad med kortsiktiga planer. 
De gröna stråken är viktigare än vad vi själva tror idag.

Bostadsområdet Norrmalm är med blandade bostäder och 
sitt djurliv pga skogsområden (av ”lätt förvildad karaktär”) 
med promenadstråk för både djur och människor ett mycket 
populärt område. Naturen; Urberget som planeras sprängas 
bort eller asfalteras över är en samlings- och övernattnings-
plats för den familj rådjur som promenerar området och som 
alla boende får njuta av att se – det är en härlig present som 
annars är få förunnat i en stadsmiljö.

Djurlivet; Rådjursfamiljen som i år haft tre ungar har vandrat 
samma område i generationer. De borde få fortsätta med 
det, både för sin egen skull men framför allt för boende och 
besökare i området. Ekorrar och rödhakar som passerar 
från ”dalen”, över berget och till andra sidan Folkungagatan 
borde också uppmuntras att stanna kvar och öka beståndet 
istället för att försvinna. Även om det planeras att behålla 
ett minimalt grönt stråk så kommer passagen att oförlåtligt 
täppas till och djurlivet kommer att avta istället för att öka. 
Vår som sommar är det rena regnskogsljuden i området del 
2, något som överröstar tåg- och biltrafi k. Att plantera gräs 
och kanske några enstaka träd kan INTE ersätta den natur 
som skapats genom de skogsområden med vild karaktär som 
skulle asfalteras över. Jag tänker specifi kt på den lilla plätt där 
cirka tio parkeringsplatser fi nns idag som skulle få gräs i stäl-
let. Grönytor är viktiga. Grönytor som parker är inte samma 
sak som natur, gräsmattor är inte samma sak som skog med 
gammal ved. Grönområden förbättrar luftkvalitén i staden 
och gammal skog med gammal ved förbättrar djurlivet på så 
många sätt att det vore hemskt synd att ta bort det.

Mitt förslag är att absolut inte täppa till (och därmed stänga 
av korridoren för djur och natur) utan i så fall planera att 
fl ytta planer på bebyggelse AVSEVÄRT längre ner från 
själva Folkungagatan. Att låta en bredd av ”vild” skog fi nnas 
kvar för att tillåta djurlivet inklusive fåglarna förfl ytta sig 
in till Norrmalm. Vi kan istället utveckla en långsiktig och 
HÅLLBAR plan för området. Det fi nns mycket stora, redan 
asfalterade ytor som kan användas till bostadsbyggande 
och förtätande. Desto mer förtätad Borås Stad blir, desto 
viktigare blir det att vi har tänkt rätt från början och behållit 
så många riktiga grönytor som möjligt!

Just nu har vi det enda strövområdet och gröna stråket som 
fi nns mellan Norrmalm och Knalleland/Alideberg. Det 
påverkar luftkvalitén positivt. Det går att öppna upp göra 
fl er stråk för människor men inte om vi täpper till och skär 
effektivt av djurens passage genom detaljplanen.

misstag att genomföra den detaljplan som fi nns på området 
och protesterar därför mot det planerade nybygget mellan 
Folkungagatan 21 och 23 (delområde 2) då det missgynnar 
både det befi ntliga bostadsområdet, djurlivet och Borås som 
framtida stad.

Det är en bra plan att förtäta Borås Stad men det är oerhört 
viktigt att i denna fas inte fatta ett felaktig kortsiktigt beslut. 
Om vi ska kunna utveckla stadens behov långsiktigt med 
att bygga ca 700 bostäder per år så kan vi inte börja med att 
täppa till och därigenom skapa en barriär mellan Norrmalm 
och Alideberg, utan behöver i stället fundera på att öppna 
upp med exempelvis gång och cykelstråk.

Tänk långsiktigt och gräv ner eller inkapsla exempelvis en del 
av tågbanan så skapas en bullerfri miljö som tillåter passage 
ner mot Alideberg, Knalleland och vidare till Sjöbo. Vi har 
ett stort ”dödområde” mellan Knalleland och Sjöbo som har 
oerhörd utvecklingspotential för både bostäder, handel (även 
småbutiker) och arbetsplatser, Det skulle bidra till en levande 
miljö och i förlängningen leda till ett attraktivt Sjöbo. Som 
det är nu är det biltrafi k från Knalleland och norrut då det 
inte fi nns några trevliga promenadeller cykelstråk (om man 
inte tar sig en omväg över Kypeområdet). Det fi nns inte 
många bussturer heller.

I så fall kan delområde 2 byggas, inte vid Folkungagatan och 
stänga passagen för djur utan längre ner mot nordväst. Där 
fi nns söderljus, inget buller från järnvägen (om en del av den 
kapslas in eller grävs ner) och möjligheten att bygga delvis 
ekologiskt men framför allt hållbart med både bergvärme 
och lättillgänglighet från både Alideberg, Knalleland och 
Norrmalm. Det går att även bygga en bilväg ner till dessa 
bostäder från Folkungagatan och fortfarande behålla 
urberget och skogskaraktären längs hela vägen. Men, tyvärr 
kan vi inte bygga bostäder precis vid vägen som lägger beslag 
på hela passagen som då behöver asfalteras. Det räcker inte 
med en planerad och skyltad gångväg för människor. Gör vi 
det så klipper vi av den gröna passagen, det gröna stråket och 
det kommer INTE att bli attraktivt att placera fl er boenden i 
samma område heller.

Jag har bott i New York, Paris, Tokyo, Hong Kong och även 
fl era småstäder på olika kontinenter. Jag har återvänt till 
Borås som min favoritstad. Många frågar mig varför. Det 
som är speciellt med Borås är att jag kan gå och cykla överallt 
i en stad full av oexploaterade grönområden som tillåts vara 
”av vildare skogskaraktär”. Det som är speciellt i Borås är att 
vi inte skapat barriärer som stänger av passager för djurlivet. 
Långväga besökare, både kollegor och vänner har fått se 
fi lmer med rådjur, ekorrar och rödhakar på Norrmalm och 
på så sätt beundrat denna ovanliga europeiska stad.
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Grönområdena ska vara en tillgång för alla och fi nnas inom 
räckhåll, både människor och djur. Det fi nns möjligheter till 
det!

Kommentar
Område 1 mellan Folkungagatan 21 och 23 har utgått ur 
planen. 

Som en del av planarbetet har en naturvärdesinventering 
tagits fram, där delar av område 2 pekas ut att ha ett visst 
naturvärde. Större delen av kullen kommer att bevaras enligt 
planförslaget och åtgärder vidtas för att bevara karaktären, 
både på kullen och i hörnet mot Ynglingagatan/Kråkekärrs-
gatan. 

S20 Boende Ynglingagatan
En härlig grön kulle mitt bland all bebyggelse. Vill man 
verkligen att dem ska försvinna?

Området saknar som det är i dag redan parkeringsplatser till 
boende i området. Mitt förslag. Gallra upp på kullen, gör en 
härlig plats för människor att va på, rasta hunden, sitta på 
en bänk och bara höra löv och barrens brus. En stund för 
avkoppling eller möten med andra människor, en plats för 
barn att leka och fantisera på.

PS. Gamla fotbollsplanen jämte det nya fi na dagiset skulle 
man ju kunna tänka sig att det skulle kunna bli ett mysigt 
område på istället. Både plats för hus, parkering och för 
människorna boende där en härlig närhet till den härligt 
naturliga kullen.

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kommer 
att belastas av den nya bebyggelsen. 

Större delen av kullen kommer att bevaras enligt planförsla-
get. I och med genomf har det diskuterats att kullen ska göras 
mer tillgänglig och trivsam. 

S21 Boende Kråkekärrsgatan 13 
Jag vill ifrågasätta om alla mätningar inför ett eventuellt 
bygge är gjorda efter förskolan vid Sagavallen stod klar. 
Om så inte är fallet borde inte dessa vara giltiga. Vill också 
påpeka att parkeringsmöjligheterna redan i dagsläget är 
dåliga. Därför är det ett mindre bra alternativ att ta bort en 
befi ntlig parkeringsplats, samtidigt som man ökar behovet 
av parkeringar i området. Detaljplanen tar upp parkerings-
situationen, men kalkylen tar, såvitt jag kan se, inte med i 
beräkningen att många familjer har mer än en bil.

Utöver detta vill jag påpeka att vi som bor i området redan 
har levt nära en byggarbetsplats under fl era år, samt att det 
pågår stora arbeten med bland annat fi ber. Gatorna har 
grävts upp i fl era omgångar. Det är både psykiskt påfrestande 
och ett praktiskt problem att leva i en sådan miljö under 
längre tid. Det är inte rimligt att utsättas för ytterligare ett 
stort byggprojekt.

Kommentar
Det framgår inte i yttrandet vilken typ av mätningar som 
menas. All mark och nya byggnader tillhörande förskolan 
är inmätta på korrekt sätt. Även en geoteknisk utredning 
är gjord inom planområdet för att utreda lämpligheten till 
byggnation. 

All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark, vilket innebär att gatu-
parkeringen inte kommer att belastas av den nya bebyggel-
sen. Antalet parkeringsplatser för den nya bebyggelsen följer 
Borås parkeringsregler som tar höjd för att vissa hushåll har 
mer än en bil. 

S22 Boende Ynglingagatan 14 
Tycker det är ett bra förslag/plan som presenterats för områ-
det, men tror det kommer bli mycket problematiskt i området 
om inte fl er parkeringsplatser i området vaska fram. Även om 
nybyggnationen ska bidra med egna platser så möter det inte 
behovet. Tycker att det är dags att HSB också gör/bidrar m 
parkeringsplatser till sina hus, vilket helt saknas idag. Mitt 
förslag är också att man tar bort trottoaren på skogssidan av 
Ynglingagatan (onödigt att ha en på båda sidor) och naggar 
lite på vallen utmed kullen som idag bara är en vall och sly 
idag och gör snedställda parkeringsrutor längs hela Ynglinga-
gatan (ev. med elstolpar och som hyrs ut av kommunen).

Kommentar
All parkering till den nya bebyggelsen kommer att ordnas 
inom planområdet på kvartersmark enligt kommunens par-
keringsregler, vilket innebär att gatuparkeringen inte kom-
mer att belastas av den nya bebyggelsen. Det är upp till varje 
fastighetsägare att förse sina boende med parkeringsplatser. 
Borås Stad kan inte tvinga befi ntiga fastighetsägare att bygga 
fl er parkeringsplatser, däremot ställs krav på de fastighetsä-
gare som bygger nytt. I området är det inte aktuellt med fl er 
gatuparkeringar. 



DETALJPLAN 29



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN30

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

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.

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.

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

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

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

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 miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00437 214 

  

 

Granskningsyttrande detaljplan för Tosseryd: Torpa-

Sjöbo 2:10 (Torpa-Sjöbo 2:24)  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget.  

Detaljplanen ska antas i Kommunfullmäktige. Detaljplanen ska invänta av 

Kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtal innan antagande.         

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola 

inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås 

även en mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 

Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss 

genom området till samhället Tosseryd.  

Detaljplanen möjliggör att ca 350 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 

bostäder i radhus, parhus eller kedjehus.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 

områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 

hög kvalitet.  

De synpunkter som har inkommit under samrådet har bland annat resulterat i 

en bearbetning av områdets trafikstruktur. En trafikutredning har tagits fram 

som undersöker konsekvenserna av tre olika trafikscenarion.  

Granskningsversionen av planförslaget utgår från ett scenario som innebär att 

ingen biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed når trafiken 

från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom den befintliga utfarten.  

Det nya området kopplas till Långestensrondellen för all biltrafik. I 

anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas en 

bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär även 

att planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 

Tosserydsvägen inte längre är med i planen. 

Kommunstyrelsens synpunkter från samrådsskedet har till stor del tillgodosetts 

till granskningsskedet. Inför antagande behövs förutom exploateringsavtal 

också ett avtal med Trafikverket om utfart i Långestensrondellen.                 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, 2019-02-04 

2. Illustration, 2019-02-04 

3. Plankarta, 2019-02-04 

4. Samrådsredogörelse 2019-04-02   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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ILLUSTRATIONSPLAN

Detaljplan för Tosseryd

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2017-804

2017-05-11

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2018-01-14

Michaela Kleman

Plan- och bygglovchef

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

DEL.

SBN/

KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl

Räfseryd

2019-01-24

TECKENFÖRKLARING

Tomt och gårdsyta

Plangräns

Öppen mark

Ny byggnad

Gatukant

II

Befintlig byggnad som behålls

Bäckfåra/dagvattenkanal

Dagvattendamm

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Kartchef

Mätklass II

Grundkarta

Upprättad 2019-01-17

Upprättad 2019-01-17

Jerry Sandin

Marklinje

Plantering av träd

Plankonsulter, AL Studio AB

Johan Altenius, Anders Johansson

Karta ritad av Anders Johansson, AL Studio AB

Träd som ska bevaras

Skog

Bullervall och/eller plank

0 10 50 100 m20 30 40

Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3
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Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g
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Lekplatslek

BUSSGATA Bussgata, gång och cykel

Dagvattendammdamm
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Högsta antal våningar.
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Då gård underbyggs med garage ska bjälklag dimensioneras för

angöringstrafik samt en minsta jordmån om 1 meter. Garagets ovandel

ska trappas ner för att ansluta till marknivån på gata, park och natur.

Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot GATA eller

BUSSGATA. Huvudentreér ska riktas mot GATA eller BUSSGATA och

vara genomgående mot gård. Balkong tillåts kraga ut från fasad max 1,6

meter med en största bredd av 2,4 meter. Balkong får ej glasas in.
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Naturmark. Markens befintliga nivå ska bibehållas.n
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Naturmark. Marknivån ska utan stödmurar eller branta slänter ansluta till

marknivån på omkringliggande allmän platsmark.
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Endast radhus och kedjehus.p
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Marken ska utformas för publikt tillgängliga stråk.n

4

Högsta totalhöjd i förhållande till grundkartans nollplan. Där pil anges ska

tak utföras jämt lutande från och till angivna plushöjder.
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Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 ska utformas med möjlighet till

utrymning bort från riksvägen. Byggnader inom 100 meter från riksvägen ska förses med möjlighet att
stänga av ventilation.

Instabila block ska tas bort i samband med byggnation. Gäller inom hela

användningsområdet.

n
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Byggnad får inte uppföras.

Endast komplementbyggnader får uppföras.

Byggnad får inte uppföras, skola undantaget.

Underbyggt, körbart bjälklag som ska utföras planterbart.

Komplementbyggnad får uppföras.

Ej parkering ovan bjälklag.

Körbar utfart får inte anordnas

Begränsning av markens bebyggande

Markens anordnande

Utformning
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Fasad ska utföras i trä.

Plankonsulter, AL Studio AB

Johan Altenius, Anders Johansson
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Minsta rumshöjd i entréplan mot gata ska vara 3,5 meter.

För att uppföra  radhus eller andra bostäder som är klassade som

normalkänslig bebyggelse inom 30 meter från väg 42 krävs att ett

vägräcke eller en minst 1 meter hög vall anläggs mellan vägen

och bostäderna som skydd mot brandfarlig vätska. I annat fall ska

byggnaden brandskyddas eller placeras minst 30 meter från

vägkant.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

bulleravskärmning.
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Damm för groddjurdamm

2

Mindre teknisk anläggning får anordnas.teknik

Tillstånd för ingrepp i fornlämning krävs före byggnation.
forn

Torgmiljö för rekreation och uteservering. Markytan ska utformas med

markstensbeläggning.

n
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Området är bullerutsatt. Bostäder ska ha tillgång till skyddad uteplats. De

bostäder som överskrider aktuella riktvärden ska ha minst hälften av

bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida.

m
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Området är bullerutsatt, Bostäderna inom egenskapsområdet ska ha tillgång
till en gemensam uteplats på gården som är skyddad från trafikbuller.

m

2

m

3

Parkering som ska utformas med markgrus.parkering

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

parkeringsgarage. Gäller inom hela användningsområdet.

g

3

Parken ska utformas med gradänger så att gränsen till kvartersmark är i

samma marknivå.

gradäng

Upplysning

Till detaljplanen finns ett kvalitetsprogram.
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Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3

Marken ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Servitut avseende rätt till väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:25 som

belastar kvartersväg inom användningsområdet för bostäder.

a

2

Servitut avseende rätt till väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:2 som

belastar kvartersväg inom användningsområdet för bostäder.

a

3

Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot kvartersväg. Huvudentreer

ska riktas mot kvartersväg och vara genomgående mot gård. Balkong tillåts

kraga ut från fasad max 1,6 meter med en största bredd av 2,4 meter.

Balkong får ej glasas in.

f
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Bygglov för bostäder och skola får inte ges förrän bullerskydd anordnats utmed väg 42

Servitut avseende rätt till väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:10 som

belastar kvartersväg inom användningsområdet för bostäder.

a

4

Ett bryn av naturligt förekommande buskar och lövträd ska omge bäcken.bäck

Träd som markerats med cirkelssymbol får endast fällas om de är sjuka eller

utgör en säkerhetsrisk. Inom trädens droppzon får ej marken påverkas genom

schaktning, kompaktering eller höjning/sänkning av befintlig nivå.

Minsta fastighetsstorlek är 6000 kvm.

d

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet.

Komplementbyggnader inräknat.

e

4

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea.

Komplementbyggnader inräknat.

e

3

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvm.

d

2

v

1

Utöver angivet antal våningar får takvåning uppföras genom inredd vind

eller genom indragen fasad, minst en meter.

Marklov krävs för trädfällning för skyddade träd samt övriga träd vars diameter är 20 cm eller grövre, gäller

inom allmän plats.

Föreskriven markhöjd över grundkartans nollplan.+0

BE

1

Bostäder. En teknisk anläggning på högst 20 kvm får anläggas inom

användningsområdet.
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Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd.

Detaljplanen möjliggör att ca 350 lägenheter i flerbostadshus 
och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus. 

Området är planerat utifrån visionen om god tillgänglighet 
till staden, mitt i naturen och fokus på god arkitektur. Inför 
granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram 
som beskriver områdets inriktning och vilka utformnings-
principer som är viktiga för att uppnå hög kvalitet. Efter 
samrådet har därmed områdets utformning utvecklats i 
samarbete med fyra arkitektkontor som har bearbetat områ-
dets olika delområden.

De synpunkter som har inkommit under samrådet har bland 
annat resulterat i en bearbetning av områdets trafikstruktur. 
En trafikutredning har tagits fram som undersöker konse-
kvenserna av tre olika trafikscenarion. Granskningsversionen 
av planförslaget utgår från ett scenario som innebär att ingen 
biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed 
når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 
genom den befintliga utfarten. 

Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och 
Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik 
kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär även att 
planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.

Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har 
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa. 
Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseom-
rådena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att 
ytterligare sprida ut bebyggelsen.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd. 
Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att 
säkerställa den i grönområdesplanen utpekade spridningskor-
ridoren för djur och växter.

Planområde
Området är beläget norr om Borås, sydväst om samhället 
Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen. Avståndet 
till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 
km. Området består i huvudsak av fastigheten Torpa-Sjöbo 
2:24 och en mindre del av 2:42 som båda ägs av exploatören. 
2:24 utgörs av avverkad skogsmark, ängsmark med ekbryn. 
Del av den kommunala fastigheten 2:2 ingår i området liksom 
tre bostadsfastigheter, Torpa-Sjöbo 2:25, 2:11 och 2:10. 
Planområdet omfattar cirka 12 ha. 

Gällande detaljplan
Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För en 
liten del av den sydvästra delen av planområdet, i anslutning 
till Långestensrondellen, gäller plan P1146 som vann laga 
kraft 2010-07-01. Genomförandetiden är tio år. Den gällande 
planen anger Natur och Genomfart för de berörda delarna. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har 
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt 
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt 
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd som genomför-
des 2017-07-10 till 2017-10-04.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2019 
Antagande 2 kvartalet 2019 
Laga kraft 2 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
för etapp 1 är beräknad till 2020.

Process
Samrådsförslag syftade i första hand till att stämma av en 
möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under det 
fortsatta arbete har det gjorts kompletterande studier av bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark. Framtagna utredningar har också  
kompletterats och reviderast samt fördjupas med hänsyn till 
de bearbetningar som har gjorts utifrån inkomna samråds-
synpunkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:

 » Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och 
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt 
fördjupning gator och parkytors utformning.

 » Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens 
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland 
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge 
och utformning av allmän lekplats samt tillstånds-
prövning då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i 
fornlämning.

 » Bullerutredning för att mer ingående studera erforder-
liga bullerskydd och krav på bostädernas utformning.

 » Dagvattenutredning för att studera erforderliga åtgär-
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen 
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten. 

 » Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanlägg-
ningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp, 
värme, el, tele och fibernät.

 » Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet 
samt planering för källsortering nära hemmet.

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Tosseryd, Kv Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 14 januari 2019. 
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Fastighetskarta
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:50000

Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum. 

1500m10005000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:50000

Öresjö
Riksväg 42
Fristadleden

Skogsrydsvägen

Stora 
Tosserydssjön 

Lilla
Tosserydssjön 

Klättervägg

Älvsborgsbanan 

Nordskogen

Almenäs 
badplats

Roddklubb

Tosserydsvägen

Knektåsvägen

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.

Befintlig bebyggelse inom planområdet
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0 10 m 50 m S T U D I O
a r k i t e k t u r  &  p l a n e r i n g

N
AL STUDIO, utkast 2018-12-06
Illustrationsplan, skala 1:1000 (A3)

Sektion öst-väst

 » Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och 
finansiering, marköverlåtelser, ledningsomläggningar 
m.m samt fortsatta avstämningar med boende i områ-
det respektive vägförening och intresseförening.

 » Vibrationsmätning för att klargöra att väg och järnväg 
inte ger upphov till komfortstörande vibrationer.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av Räfse-
ryds gård som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt 
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus 
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. 
Detaljplanens avgränsning har ändrats sedan samrådet för 
att även omfatta två mindre sommarhus i anslutning till 
Gamla Tosserydsvägen i den östra delen av planområdet 
samt fastigheten för det nyligen nedbrunna huset i anslutning 
till Nordskogen i områdets södra del. Av dessa byggnader 
föreslås Sommarbo ladugården och sommarhusen rivas för 
att lämna plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse 
behålls. Syftet med att ta med fastigheten Torpa-Sjöbo 2:11 

i detaljplanen är att bekräfta byggrätt för ett bostadshus (det 
som brunnit ned). Den stora fastigheten ingår i en sprid-
ningskorridor för växter och djur och det är därför olämpligt 
att exploatera fastigheten därutöver. Nordost om området 
finns samhället Tosseryd. 

Ny bebyggelse
Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad 
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelse-
grupper åtskilda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt 
möjliggör detaljplanen ca 350 lägenheter och ca 80 radhus 
och kedjehus.

Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förutsätt-
ningar och möjligheten till att skapa attraktiva bostäder nära 
naturen och vissa med utsikt över området och Öresjö. Bland 
annat har de högsta naturvärdena i söder undanhållits från 
ny bebyggelse och likaså ett skogsparti i områdets mitt där ett 
antal äldre ekar står.

Förslaget består av en blandning av flerbostadshus, radhus 
och kedjehus. De högre byggnaderna placeras vid foten av 
höjdryggen och den anslutande skogen i öster. Radhus och 
kedjehus är spridda över stora delar av området men flest 
ligger i områdets ytterkanter, längs riksväg 42, i områdets 
södra delar och nordöstra som ligger närmst Tosseryd. Fler-
bostadshus i tre till fem våningar ligger även längs områdets 
huvudgata och kring områdets torgbildning där busshållplats 
och förskola planeras.

Öst-västlig sektion genom planområdet. Se sektionspil på kartan ovan.
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Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga 
bebyggelsetypologier, material mm har studerats i detalj-
planens kvalitetsprogram. Utgångspunkten är att skapa ett 
område med hög arkitektonisk nivå, nära till naturen med 
goda förbindelser med staden. Planområdet har minskats 
sedan samrådet och präglas av fler bostäder på mindre yta för 
att spara naturmark. De gröna ytorna ligger i de viktigaste 
gröna stråken och i områdets kärna ska grönytorna ha en mer 
genomarbetad parkkaraktär medan den omkringliggande 
naturmarken ska få fortsätta att vara skogsmark. 

Historik och kulturmiljöer
Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt 
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planom-
rådet var ursprungligen till största delen jordbruksmark, 
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor 
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad 
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag 
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet 
har gått förlorat.

Bostäder
Genomförs planen kan upp till cirka 430 nya bostäder 
komma att byggas i området. Syftet är att uppnå en varierad 
bebyggelse med flera olika boendetyper fördelat på lägenhe-

Vy från områdets entré vid Långestensrondellen.

Planområdet sett från väster.

Vy från Tosserydsvägen, bebyggelsen bakom träden är utritad med vit kontur.

Vy från Tosserydsvägen. Bebyggelse i 2-3 våningar.

Befintliga Tosseryd

Klätterklipporna
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Bebyggelseförslag, Tosserydsvägen från nordost.

Alternativ lösning, förskola i planområdets sydöstra del.Bebyggelseförslag, Förskolans placering i den nordöstra delen av planområdet.

ter, radhus och kedjehus. Bebyggs området i enlighet med 
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder ca 350 
lägenheter och resterande ca 80 bostäder i form av enfamiljs-
hus (radhus och kedjehus. Centralt i området ligger idag en 
villa som föreslås stå kvar och kan på sikt kompletteras med 
ytterligare två tomter för enbostadshus. 

Arbetsplatser
Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst 
om området ligger ett mindre industriområde och butik för 
skyddskläder. 

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola. 
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya 
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att 
utgöras av förskola samt viss handel. 

Offentlig service
Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste 
skolorna är Sjöboskolan (låg- och mellanstadium) och 
Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt 2 
respektive 4 km avstånd från planområdet. Närmsta försko-
lorna finns i Sjöbo (tre st) och Frufällan, alla ca 2 km från 
planområdet. Närmsta vårdcentral, äldreboende och bibliotek 
finns i centrala Borås, ca 5,5 km bort.

Ny Förskola
Planförslaget innebär att en förskola med sex avdelningar 
ska byggas inom planområdet. Förskolan föreslås som en 2-3 
våningsbyggnad i norra delen, i närheten av torget, bäckpar-
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ken och skogen. Parkeringsbehovet är bedöms vara 16 platser  
för besökare och 9 för personal. Besöksparkering sker i 
markplan och övrig parkering ordnas under bostadsgården.

Det skapas även en alternativ byggrätt för förskola eller skola 
i områdets sydöstra kvarter. Ifall förskolan byggs i detta läge 
behöver hela kvarteret tas ianspråk för förskolans byggnad, 
parkering och gård. Förskolebyggnaden 1-3 vån, placeras i 
sydväst vid huvudgatan och ger därmed en utegård mot öster 
som är skyddad mot trafikbuller. 

Kommersiell service 
Närmaste kommersiella service finns i Sjöbo i form av bland 
annat livsmedelsbutik, spelbutik, apotek och restauranger. 
Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i den övre delen 
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av planområdet vid föreslaget torg utmed områdets huvuda-
gata. I anslutning till torget föreslås även en ny busshållplats 
för bussförbindelse mellan Tosseryd och Borås.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka 
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.  
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att 
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen 
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget innebär 
uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla tillkommande 
byggnader och gårdar ska vara tillgängliga för funktionshin-
drade enligt de krav som finns i Boverkets byggregler, BBR. 

3. Gator och trafik
Väganslutning från väg 42
Planområdet gränsar till riksväg 42 (60 km/h) i väster, från 
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga 
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns 
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som går längs plan-
områdets norra gräns, vidare mot samhället Tosseryd öster 
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (2012-
06-30) som beskriver att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig 
korsning utmed riksväg 42. Samrådsförslaget föreslog därför 
att utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning 
genom planområdet med infart från Långestensrondel-
len. Efter samrådet genomfördes en trafikutredning av 
Sweco(2018-06-26) baserad på tre olika alternativ. Därmed 
har samrådsförslaget jämförts med alternativ där utfarten blir 
kvar i befintligt skick eller utvecklas för ökad kapacitet och 
trafiksäkerhet. Trafikverket är väghållare för riksväg 42 och 

Scenario som utretts i detaljplanens trafikutredning.

planområde

Scenario 2
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar, byggs 
om för ökad kapacitet och säkerhet och ansluts till områ-
dets huvudgata.

Scenario 3B
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar med nuva-
rande sträckning och kopplingen till områdets huvudgata är 
enbart för busstrafik.

planområde

planområde

planområde

Scenario 1
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosseryd kopplas till Rv42 genom planområdet. 
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 stängs.

BUSSHÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS BUSSHÅLLPLATS

Bebyggelseförslag. Vy från planområdets infart.
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Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst. 

har inför granskningsskedet meddelat att man inte vill se en 
utveckling av korsningen Tosserydsvägen/riksväg 42 men 
däremot att man fortsatt vill verka för att utfarten stängs. 

För detaljplanen har en trafikutredning gjorts som utrett tre 
olika scenarion för områdets framtida trafik. Det fastställda 
scenariot 3B innebär att ingen biltrafik från området släpps 
ut på Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd 
även fortsättningsvis riksväg 42 genom den befintliga 
utfarten. 

Planförslaget är baserat på scenario 3B eftersom det bedöms 
vara en lösning som ger mindre trafik och störningar inom 
planområdet samtidigt som det går in linje med många av de 
yttranden som inkom från boende i Tosseryd under samrådet 
och förslaget innebär även att trafikens belastning på kors-
ningen Tosserydsvägen/riksväg 42 inte ökar.

Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. För gång, cykel och buss blir det möjligt att nå 
Tosseryd på en ny huvudgata genom det nya området. I 
anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosseryds-
vägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan passera. 
Den nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har 
minskats ner så att Tosserydsvägen och den del som låg norr 
om inte längre är med i planen. 

Huvudmannaskap
Trafikverket är huvudman för väg 42. Tosserydsvägen är 
en enskild väg som Tosseryds samfällighetsförening är 
huvudman för. Den nya huvudgatan i området föreslås bli 
kommunal gata medan övriga gator blir sk. kvartersvägar 
och fungerar därmed som gemensamhetsanläggningar där de 
boende hanterar skötseln.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och 
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar 
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestensrondellen och 
Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och cykel-
bana avskild genom betongfundament, vilket är en tillfällig 
konstruktion. Kommunen arbetar med att initiera en vägplan 
för att anlägga en permanent gång- och cykelväg längs väg 42 
västra sida mellan Långestensrondellen och Frufällan. Söder 
om planområdet, längs med Nordskogsleden, finns en gång- 
och cykelbana som mynnar ut vid Sjöbo Klint och vidare 
kopplar till de befintliga gång- och cykelstråken i Sjöbo. När 
Långestensrondellen anlades gjordes en passage som kopplar 
busshållplatsen med gång- och cykelstråken in till Sjöbo och 
längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att 
korsa vägen söder om rondellen.

Dagens infart till planområdet från Långestensrondellen 

Korsningen Tosserydsvägen/riksväg 42
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Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gång- 
och cykeltrafik utanför planområdet. Inom planområdet 
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den 
nya huvudgatan. Den nya gång- och cykelbanan ansluter 
till riksväg 42 i söder till gångpassagen och busshållplatsen 
vid Långestensrondellen. Längs de större kvartervägar som 
löper ut från den nya huvudgatan anläggs trottoarer medan 
cyklister blandas med bilar på körbanan. På mindre kvar-
tersvägar tar sig cyklister fram på körbanan. Planförslaget 
har utarbetats för att skapa kopplingar genom kvarteren så 
att det blir enkelt att röra sig genom kvarteren för att nå ut i 
naturen samt minska avståndet till de befintliga hållplatserna 
vid riksväg 42.   

Cykelparkering
Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom 
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm 
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och 
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda. 

Kollektivtrafik
I anslutning till planområdet finns två busshållplatser längs 
väg 42, hållplatsen Däckvägen direkt norr om Långestens-
rondellen och hållplatsen Tosserydsvägen. Hållplatserna 
trafikeras av linje 150 och 582 mellan Fristad till Borås 
centrum. Dessa linjer erbjuder en snabb restid 13 min via 
Nordskogsleden in till centrum och med täta avgångar varje 
kvart på morgonen och eftermiddagen. 

Tosseryd kollektivtrafikförsörjs även med stadsbusslinje 31, 
som kör från  Borås resecentrum, via Sjöbo ända fram till 
befintliga Tosseryd. Den tar ca 20 minuter och går med en 
halvtimmes mellanrum på morgonen och eftermiddagen. 
Planförslaget innebär en ny dragning av linje 31 via huvud-
gatan genom planområdet och med ett nytt hållplatsläge 
i norra delen. Där kan ett mindre lokalt centrum och torg 
etableras som nås inom 400 meter från nytillkommande 

bebyggelse. För att skapa en tryggare trafiksituation föreslås 
en ny vändplan för linje 31 vid ändhållpatsen i Tosseryd. Från 
området skapas nya gångstråk ner till väg 42 och de befintliga 
busshållplatserna.

Biltrafik och bilparkering 
Riksväg 42 trafikeras av cirka 10 000 fordon per vardagsdygn 
och på Tosserydsvägen uppgår trafiken till cirka 800-900 
fordon per vardagsdygn. Vägarna är tydliga pendlingsstråk 
med toppar på morgonen och eftermiddagen. Med den nya 
bebyggelsen tillkommer ca 2000 fordon från områdets nya 
huvudgata som ansluts till Långestensrondellen. Antalet bilar 
på Tosserydsvägen påverkas inte av planförslaget eftersom 
kopplingen mellan Tosserydsvägen och den nya huvudgatan 
endast är till för gående, cyklister och bussar.

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 
enligt kommunens parkeringsnorm. För flerbostadshusen ska 
gemensamma parkeringar anordnas i garage under byggnader 
eller samlat i carport på kvartersmark enligt de krav på antal 
parkeringsplatser som finns i Borås Stads parkeringsnorm. 
För friliggande enbostadshus, radhus och kedjehus anordnas 
parkering på den enskilda fastigheten.

Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11 
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA) inklusive gästparkering

Parkeringsbehov för handels- och serviceverksamheter vid 
torget kommer att säkerställas inom kvartersmark i bygglovet. 
För att underlätta tillgängligheten till torget från  befintliga 
Tosseryd (vilket försvåras av att planområdet inte är samman-
kopplat med Tosserydsvägen), skulle en mindre parkering 
kunna anläggas norr om Tosserydsvägen, varifrån det är  
gångavstånd till torget. Området ligger utanför detaljplanen 
men en parkering kan ändå prövas genom bygglov och 
överenskommelse med markägaren.

Riksintressen
Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse 
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger 
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte 
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättrings-
åtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns 
dessutom redan befintlig bebyggelse. På plankarta regleras 
marken så att inga nya bostäder kan uppföras närmare än 25 
meter från vägkanten, se vidare under risk. Utmed vägens 
östra sida inom planområdet föreslås en bullerskärm uppfö-
ras, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen är att 
inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenomför-
ande.

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att busslinjen till Tosseryd går 
via den nya huvudgatan genom planområdet istället.
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Hantering av dagvatten. Tre dammar planeras för fördröjning.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda 
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i 
Tosserydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med 
förslaget att anslutas till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp som förläggs i huvudgatan och utmed övriga 
kvartersvägar fram till bebyggelsen. För att detta ska vara 
möjligt krävs en ny pumpstation i planområdets södra del. 
Vid Tosserydsvägen finns en tryckstegringsstation som kan 
ersättas i anslutning till den befintliga.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram genom COWI(2019-
01-03). Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet 
för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk. Området 
kan delas in i två delavrinningsområden; norra området 
och södra området. Vattnet från det norra området rinner 
via en bäck och ett fuktstråk under riksväg 42 genom en 
trumma. Och i södra området löper en svacka där vatten 
från utredningsområdet samt naturmark uppströms avrinner 
via en bäck till en våtmark/groddamm samt två stycken 
dagvattendammar strax sydväst om planområdet. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig natur ma rks avrinning. 
För att fördröja dagvatten och ta hand om släckvatten plane-
ras tre dammar. Två på parkmark, centralt i området och en i 
områdets södra del. På så vis minskas flödet till Trafikverkets 
trummor under rikväg 42 så inte översvämning sker.

Dammarna bör anläggas med en möjlighet att stoppa utflö-
det, så att ett eventuellt släckvatten från räddningstjänsten 
kan samlas upp i dagvattendammarna utan att nå bäcken och 
i förlängningen Öresjön. I detta syfte bör även en by-pass 
funktion för bäcken som passerar de norra dagvattendam-
marna finnas, då tillförs inte rent vatten till det som eventu-
ellt är förorenat på grund av släckningsarbete.

Värme
En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42 
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att 
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen 
vägsträckning.

El, tele och fiber
Idag finns el och teleledningar inom planområdet och 
befintlig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet 
matas med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs 

±
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Föreslagna dagvattendammar
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Befintliga dagvattendammar vid Långesstensrondellen.

riksväg 42. När området exploateras behöver nya ledningar 
dras längs den nya huvudgatans sträckning. I samband 
med exploatering behöver också nya transformatorstationer 
tillkomma inom planområdet. Stationernas placering och 
omfattning regleras på detaljplanens plankarta. Planförslaget 
innebär tre byggrätter för transformatorstationer, en centralt i 
området samt en i söder och en i den norra delen.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
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Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen 
utgår från att hushållsavfall och förpackningar samlas in nära 
boendet i anläggningar inom gemensamhetsanläggningar 
och bostadsrättsföreningar. Fordon som samlar in avfall 
och förpackningar kan i huvudsak köra in på kvartersmark 
för att komma nära insamlingspunkten. I undantagsfall kan 
angöringsfickor ordnas vid huvudgatan. Kärlen ska förvaras 
högst 25 meter från fordonets uppställningsplats.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor 
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017), 
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de 
befintliga byggnaderna. Området är relativt starkt kuperat 
med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar. 
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning 
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan 
lägsta och högsta punkten inom planområdet. I sluttningen 
mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok. 
Området omgärdas av skogsklädda branter. 

Grönområdesplan
Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdes-
plan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning 
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation
En kommunal lekplats kommer att anläggas på ängen, 
centralt i området. På den plats där det idag finns en fornläm-
ning, se mer om fornlämningar på nästa sida. Föreslagen 
förskolegård i östra delen utformas för lek men bör efter 
skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.

Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är 
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har 
höga frilufts- och rekreationsvärden. Öster om planområdet 
finns välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens 
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad. 
Förslaget ger möjlighet att ordna gästparkering för besökare 
i direkt anslutning till klätterklippan, på kommunens mark. 
Tillfart till parkeringen sker via en kvartersväg som ska hållas 
tillgänglig för allmänheten genom att kommunen har en del i 
gemensamhetsanläggningen.

Naturvärden
Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25) 
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utred-
ningen har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. 
Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sannolikt 
inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda växt- 
och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De utpekade 
hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till den biologiska 
mångfalden och kan utgöra värdekärnor för en del arter, även 
om det sannolikt inte rör sig om några rödlistade eller särskilt 
skyddsvärda arter.

Det första hänsynsobjektet, bäckdalen vid Sågsvedjan norr 
om planområdet, har det högsta naturvärdet (både som 
livsmiljö och spridningstråk). Området präglas av äldre 
granskog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. 
Skogen är dock avverkad söder om bäcken. Området ingår Klätterklipporna direkt öster om planområdet

Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre 
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet. 
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Tre identifierade hällomården. Punkterna A, B och C markerar lokaler med risk 
för blockutfall.

inte längre i detaljplanen, men om området skulle bli aktuellt 
för en exploatering i framtiden är det viktigt att spara en bred 
kantzon med träd utmed bäcken.

Det andra objektet/området är beläget sydost om planom-
rådet och består av granskog i storblockig brant med inslag 
av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen av 
objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Läs vidare under 
skyddad natur.

Det tredje hänsynsobjektet (som benämns Räfserydbäcken i 
detaljplanen) är beläget i söder inom planområdet och består 
av dammar och fuktstråk. Dammarna vid Långesstensron-
dellen och tillhörande fuktstråk har potential som livsmiljö 
för åkergroda och vanlig groda (och andra fuktälskande 
organismer). Dock är det inte känt om grodorna fortfarande 
reproducerar sig i området vid Långstensrondellen. De 
små fuktstråken i planområdet kan behålla eller få ökad 
betydelse för den biologiska mångfalden med en omsorgsfull 
dagvattenplanering.

I mitten av planområdet finns ett antal äldre lövträd och 
ekar. Utifrån landskapssynpunkt bedöms träden ha estetiska 
värden.

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet. Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö 
och Kypeterrängen.
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Kompensations- och skyddsåtgärder för 
grodor  
Söder om den planerade infartsgatan från Långestensrondel-
len finns en anlagd groddamm. Den nya gatan behöver ta del 
av groddammen i anspråk och kompensationsåtgärd behöver 
därför göras. Intrånget kan kompenseras genom att utöka 
dammens yta och slänt åt öster alternativt att göra en separat 
mindre damm öster om den befintliga. Det är även gynnsamt 
för grodornas livsmiljö att anlägga stenrösen i närheten av 
dammen/dammarna.  

Ny dagvattendamm som planeras norr om infartsgatan 
innebär en risk för grodorna som kommer att vilja förflytta 
sig över gatan mellan dammarna. Skyddsåtgärd genom 
grodtunnel  och grodstaket behöver därför utföras.

Skyddad natur
Planområdet gränsar till nyckelbiotoperna Sågsvedjan i norr 
och Räfserydravinen i sydost, se karta sid 13. Räfserydravinen 
utgör även biotopskyddsområde. En fältundersökning har 
utförts av COWI (2013-08-22) i syfte att utreda påverkan 
från en möjlig angränsande bebyggelse på det närliggande 
södra biotopskyddsområdet samt föreslå vilka försiktig-
hetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältundersökningen av 
området och relevant lagstiftning indikerar att någon form 
av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon skulle dels 
syfta till att skydda de planerade bostäderna från risker i form 
av fallande träd och dels skydda biotopskyddsområdet från 
kanteffekter såsom ökad vindexponering och ljusinsläpp. En 
rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter, vilket klaras med 
aktuellt exploateringsförslag. 

Fornlämningar och kulturminnen
Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lödöse museum 
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en 
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd samt 
ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär. 

Förundersökning för fornlämningarna genomfördes i 
november 2017. Vid fornlämning 173  (Ny 2) hittades 23 
röjningsrösen och objektet betraktas nu som undersökt och 
borttagen enligt Länsstyrelsen. Området kommer enligt 
detaljplanen att tas i anspråk för byggnation av bostäder

Fornlämning 175 (Ny 1) innehåll 72 anläggningar och minst 
en husgrund kunde konstateras. I detaljplanen föreslås 
området tas i anspråk för gata och parkmark med lekplats. 
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning 
och kräver således Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmil-
jölagen 2 kap 12 §. Efter planens antagande kommer ansökan 
om tillstånd för ingrepp och arkeologisk slutundersökning av 
fornlämningen att lämnas in till Länsstyrelsen.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (2017-
01-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk 
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta 
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. 
Norr om Tosserydsvägen samt den i sydvästliga delen av 
området, i anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs 
ytjordlagren av kärrtorv. I den norra delen av området före-
kommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet 
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topogra-
fiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde. 

Två identifierade fornlämningar inom planområdet. 

Dammar i anslutning till Långestensrondellen.
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Inom och i anslutning till planområdet finns tre identifierade 
hällområden. Den ena är en mindre kulle i områdets västra 
del (1), den andra är en höjdrygg som är belägen i anslutning 
till planområdets östra begränsning (2) och den tredje är 
en höjd som avslutas i områdets norra del (3). I den östra 
delen av planområdet har två platser definierats med risk för 
blockutfall. Blocken bedöms utgöra en risk i det fall de är 
kvar efter exploatering. Utifrån den geotekniska undersök-
ningen ges tre rekommendationer: 

• Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabili-
teten inom detaljplanområdet vara tillfredställande för 
befintlig topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. 
Vid förändring av befintlig topografi genom schakt skall 
stabilitet verifieras för den aktuella åtgärden. 

• Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet 
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att 
tomterna bebyggts. I samband med att tomterna bebyggs 
skall blocken tas bort i samband med beredning. Detta 
för att minska någon risk under beredningsfasen. 

• Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grund-
läggas med platta direkt på berg alternativ med platta på 
mark i området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan 
grundläggas direkt på berg alternativ med stödpålar och/
eller plintar till berg vid större jorddjup.  

Den sydvästra plangränsen vid cirkulationsplatsen gränsar 
till kärrtorv och vid anläggning/grundlägning kan eventuell 
masskiftning av torven mot fastare material behöva göras. I 
ett detaljerat utredningsskede rekommenderas att komplet-
terade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att 
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt 
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som 
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion. 

Förorenad mark
En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehis-
toria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har 
funnits i området och marken har inte använts för upplag 
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder 
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att 
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är 
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns 
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som 
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Närmsta allmänna 
badplats är Almenäs, 2 km.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett 
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger 
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.  

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. 

Vattenskyddsområde
Hela planområdet ligger inom vattentäktens tertiära skydds-
zon, medan den norra delen ligger inom både sekundär och 
primär skyddszon. 

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde 
får inte anläggning för infiltration eller utsläpp av hushålls-
spillvatten eller annat avloppsvatten (inklusive dagvatten) 
anläggas i mark, diken eller vattenområde utan tillstånd 
av Miljöskyddsnämnden inom den primära skyddszonen. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna. 

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. 

Öresjös vattenskyddsområde.
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2 Befintliga förhållanden 
Planområdet är starkt kuperat med variationer i marknivå från lägst ca +137 i 
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med granskog längs en större bäck, som slingrar sig från Tosserydssjön sydväst 
om området mot Öresjö. 

Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet för Öresjö som är vattentäkt 
för Sjöbo vattenverk och förser ca 80 000 personer med dricksvatten. Hela 
planområdet ligger inom vattentäktens tertiära skyddszon, medan den norra 
delen ligger inom både sekundär och primär skyddszon, se Figur 2 

                                                
1 SGU kartvisaren, besökt 2016-12-09. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html  

Figur 2. Öresjö vattenskyddsområde 
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Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller 
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlös-
ningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Områdets dagvattendammar bör anläggas med 
en möjlighet att stoppa utflödet, så att ett eventuellt släck-
vatten samlas upp i dagvattendammarna utan att nå Öresjön. 

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs 
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar 
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata, 
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som park. 

Trygghet
Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare 
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där 
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas 
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser
I planområdet föreslås ett mindre lokalt centrum med 
förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget förbättras 
även tillgängligheten till platsens mest intressant naturom-
råden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor mm 
samtidigt som gångvägar och stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk
De risker som har identifierats för planområdet är förknip-
pade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen 
Älvsborgsbanan. För detaljplanen har WSP (2019-01-14)tagit 
fram ett risk-PM som baseras på kommunens översiktliga 
riskanalys. I riskbedömningen belyses risker förknippade med 
transport av farligt gods på riksväg 42.

I pm:et beskriver riskavstånd som är avståndet mellan vallens 
kant vid riksväg 42 alternativet dikets mitt och bostadsbygg-
nad. Normalkänslig bebyggelse, till exempel radhus och 
kedjehus, kan placeras på 20 meters riskavstånd bakom vall 
medan känslig verksamhet, till exempel flerbostadshus kan 
placeras på 30 meters riskavstånd. Plankartans byggrätter 
är anpassade efter riskbedömningen. De närmsta rad- och 
kedjehusen i planområdet är belägna 25 meter från vägkant. 
Vallens syfte är att utgöra avåkningsskydd och den ska vara 

minst 1 meter högre än vägen. Större delen av byggrätterna 
är belägna högre än vägen. I södra delen av södra kvarteret 
finns ett markområde som är beläget på samma nivå eller 
lägre än vägen och här erfordras det därför en vall. Där 
vall anläggs kommer den att utgöra del av bullerskyddet. 
Byggnader inom 35 meter från rv 42 ska kunna utrymmas. 
Byggnader inom 100 meter från vägen ska förses med möjlig-
het till avstängningsbar ventilation.

Buller och vibrationer
En bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid den 
nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet  av 
Gärdhagen Akustik (2018). Beräkningen omfattar A-vägd 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande väg 
och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från befint-
lig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar  buller-
skärm som är 3-4 meter hög. Planket placeras som 8-12 meter 
från vägen i den södre delen av planområdet. I planområdets 
norra del, där bebyggelsen ligger betydligt högre än vägen 
placeras planket närmre bostäderna, ca 18 meter från väg 42.

Beräkningarna visar att några av de översta våningsplanen 
i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av nivåer 
över 60dB(A), ekvivalent nivå, och därför bör utföras med 
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A)
ekvivalent nivå, inte överskrids vid fasad. Vid enstaka 
punkter längst i söder och längst i norr krävs mindre skärmar 
för att klara bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalent nivå, vid 
uteplats. Föreslagen bebyggelseplacering och utformning är 
därmed möjlig för att följa uppsatta krav i bullerförordning-
en(2015:216). Bebyggelsens läge vid riksväg 42 innebär att 
uteplatser ur bullersynpunkt ska placeras på norra eller östra 
sidan om bostaden. Kompletterande platser för utevistelse, 
som inte klarar riktvärdena för uteplats, kan även skapas på 
den sydvästra sidan om bostaden.

I oktober 2018 mättes vibrationer vid två punkter inom 
planområdet i anslutning till riksväg 42 och i anslutning 
till Tosserydsvägen. Under mätperioden förekom det inga 
vibrationshastigheter över 0,4 mm/s RMS och inte heller 
någon inkommande vibration som överskridit 1,0 mm/s 
PEAK. Det bedöms inte behöva göras några åtgärder inför 
nybyggnation i området för att dämpa vibrationer från väg- 
och järnvägstrafik.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög 
och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av 
betydelse. 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.
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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.

9. Planbestämmelser 
Användning av mark och vatten
Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels 
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen 
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser 
gata, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvartersmark får 
nyttjas för angiven användning och bebyggas i den omfatt-
ning som bestämmelserna medger.    

Allmänna platser 
Gata och Bussgata - Utformas som gata för fordonstrafik 
och busstrafik med separat längsgående gång- och cykelbana. 
Gatan kantas av en trädrad.

Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls 
och/eller ny vegetation planteras. Marken ägs och sköts av 
kommunen.

Park - Områden som anläggs särskilt för rekreation. Bevaran-
devärd natur sparas och kompletteras. Marken ägs och sköts 
av kommunen.

Kvartersmark
Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av 
varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som 
ryms inom angiven exploatering och utformning. 

Bokstaven C - Står för centrum och möjligör all sådan verk-
samhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att 
nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler, kontor och andra ickestörande verksamheter.

Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskole-
verksamhet, men är inte ett krav.

Bokstaven E - Innebär teknisk anläggning och är till för att 
ordna tekniska anläggningar, exempelvis transformatorstatio-
ner, och annan allmän infrastruktur som krävs för områdets 
utbyggnad.

Egenskapsbestämmelser
Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvarter-
smark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller 
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med 
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan 
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av 
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt 
vad som anges i bestämmelsetexten.

Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med 
angivna våningstal och/eller högsta totalhöjd reglerar hur 
mycket som får byggas inom respektive kvartersyta och 
hur bebyggelsen ska placeras och utformas. Så som detta 
är formulerat i aktuellt granskningsförslag så är avsikten 
att det bebyggelseförslag som har arbetets fram i arbetet 
med planen ska realiseras. Byggrätternas avgränsning är 
ordnade så det finns möjlighet att göra mindre justeringar av 
byggnadsvolymernas läge. Genom att med e1, e2 och e3 reglera 
byggnadsarean inom varje kvarter så begränsas bebyggelsen 
utbredning samtidigt som angivna våningsantal begränsar 
bebyggelsen i höjd. Den högre bebyggelsen och gårdsbjälklag 
regleras med totalhöjd som är skriven i en romb. Totalhöjden 
utgår från grundkartans höjdsiffror och beskriver hur högt 
upp den översta delen på byggnadens tak får vara.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit 
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats 
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär 
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till 
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan 
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten 
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt 
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandeti-
dens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar 
upphör.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna (Gata, Natur och Park).

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens visions- och översiktspla-
nearbete. En del i visionen är goda hållbara transporter in 
till Borås stadskärna och att skapa en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt.
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Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antogs 2018. Planområdet 
har inte stöd i översiktsplanen i det avseende att området 
är utpekat som landsbygd, dvs för areella näringar, små 
natur- och rekreationsområden, mindre bostadsområden 
och mindre verksamheter. Ny bebyggelse kan prövas utifrån 
hänsyn till allmänna intressen samt förutsättningarna för 
teknisk försörjning. Planläggningen har dock stöd i strategisk 
plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd, läs mer under nästa 
rubrik.

I översiktsplanen pekas sträckan mellan Borås och Fristad 
ut som ett kommunalt utvecklingsstråk. Inriktningen för 
stråken är:

 » Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstrukturen 
genom att erbjuda bra kommunikationer mellan staden 
och serviceorterna.

 » Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom 
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör 
bebyggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser samt 
med anpassning till landskapet.

 » Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta så att 
staden och serviceorterna binds samman.

Tosseryd pekas ut som en ort av lokal betydelse. Inriktningen 
för lokal ort är följande:

 » Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse 
och ska ges möjlighet att växa genom kvarboende och 
inflyttning.

 » Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker 
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De bör 
i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning till 
funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det 
är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga 
bostadstyper och upplåtelseformer.

 » Snabb och robust internetuppkoppling är viktig för 
möjligheten att bo och verka i mindre orter och lands-
bygd.

 » Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar 
orternas funktioner och mötesplatser för den närmaste 
bygden.

Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd
Borås stad har 2018 upprättat en strategisk plan för ny 
bebyggelse i Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Planen belyser 

att Tosseryd är en av de orter som har minst antal invånare 
men som har störts möjlighet att växa. Utgångspunkten är 
att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket 
Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut 
bebyggelsen. Planen belyser att i samband med utbyggnads-
förslag är det av stor vikt att få en blandad bebyggelse med 
olika upplåtelseformer. Planen belyser även en önskan om 
att ge befolkningen i 20-30 års ålder större möjlighet att bo 
kvar i samhällena, även om studie- och arbetsplats finns på 
annat håll. Detaljplanen möjliggör att Tosseryd utvecklas och 
lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i 
området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till 
bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten 
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God 
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett 
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden, 
störningar hanteras).

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
januari 2018. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt att 
arbeta med fyra perspektiv. Områdena är Hållbara perspektiv, 
Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffek-
tivt Borås, samt Hållbar natur. För varje prioriterat område 
har ett antal mål och etappmål utarbetats, där tanken är att 
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. De mål och 
etappmål som främst berör planarbetet är: 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö.

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
framtidens klimat- och väderfenomen. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende.

Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska 
område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska 
öka. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och 
djur.

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosa-
iklandskapet.
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Grönområdesplan
Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2017 
av Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen 
är framförallt att trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att 
ge ett underlag vid planering och byggande. De värdefulla 
grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig 
skala. Klassningen anger grönområdets betydelse och värden 
för staden.

Södra delen av planområdet, från Långestensrondellen och 
upp i Kypeterrängen, ingår i en grön korridor som är en 
viktig passage för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar 
med Kypeterrängen. Söder om planområdet finns Kypeter-
rängen, ett naturområde av klass I, dvs. högsta naturvärde. 
Kypeområdet är ett välbesökt strövområde i skogsmiljö. 
Terrängen är kuperad och består främst av granskog. 
Kypeterrängen har höga friluftsvärden och rekreationsvärden 
men delar av den västra delen av området har även höga 
naturvärden. 

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se 
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet. 

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött” 
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga 
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompense-
ras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina 
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Bostadsförsörjningsprogram 
Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2017 
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att 
förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör 
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende. 
Riktlinjerna anger att:

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Riksväg 42; trafiksäkerhet, buller och risk.

 » Fornlämningarna i området och landskapsbilden.

 » Dagvatten i förhållande till vattenskyddsområdet.

 » Biotopen och värdefulla gröns inslag.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen 
innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas 
i denna planbeskrivning. I detaljplanens bestämmelser 
hanteras skyddsbestämmelser för buller, risk, fornlämning, 
dagvatten och skydd av värdefulla träd och vegetation. Slut-
satsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) inte behövs. Detaljplanen bedöms inte i leda till 
de negativa, direkta eller indirekta, effekter som beskrivs i 6 
kap 2§ Miljöbalken(1998:808) som exempelvis påverkan på 
människors hälsa eller skyddade djurarter.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgator mm. Ansva-
ret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar 
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrätts-
liga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Avtalet bör även innefatta 
ansvar för att anskaffa nödvändiga tillstånd som krävs för 
utförandet, såsom tillstånd för vattenverksamhet (se kapitel 5. 
Mark – Kompensations- och skyddsåtgärder för grodor) samt 
ingrepp i fornlämning (se kapitel 5. Mark – Fornlämningar 
och kulturminnen). 

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (gata, bussgata, park och naturmark) inom 
planområdet.

Tosseryds samfällighetsförening ansvarar för drift och 
underhåll av Tosserydsvägen där en ny bussvändplats 
planeras utanför planområdet (se kapitel 3. Gator och trafik – 
Kollektivtrafik).

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten och fjärrvärme. 
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Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el.

Alternativt kan respektive ledningsägare genom avtal överlåta 
ansvaret för utförandet av anläggningarna till exploatören.

Avtal 
2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och 
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska tre avtal tecknas:

 » Avtal mellan Borås Stad och Trafikverket som reglerar 
utförande och finansiering av väg- samt gång- och 
cykelvägsanslutning mellan planområdet och Lång-
estensrondellen som ingår i det statliga vägnätet samt 
gångväg mellan planområdet och gångpassagen vid 
korsningen Tosserydsvägen som också ingår i det 
statliga vägnätet.

 » Avtal mellan exploatören, Tosseryds vägförening samt 
berörd fastighetsägare avseende bussvändplats utmed 
Tosserydsvägen, utanför planområdet.

 » Exploateringsavtal mellan Borås Stad och exploatören. 
Avtalets huvudsakliga syfte är att reglera finansiering 
och ansvarsfördelning för utförande av gatan samt 
anläggningar inom park och naturmark. Anläggning-
arna finns beskrivna i det till detaljplanen tillhörande 
kvalitetsprogrammet. Utöver detta kan avtalet även 
innefatta finansiering och ansvar för:

- gatans anslutning till Långestensrondellen.

- de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

- ansökan om fastighetsbildning.

- ansökan av tillstånd för vattenverksamhet.

- ansökan av tillstånd för ingrepp i fornlämning.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören 
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom 
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvars-
fördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna 
ledningsnäten.

Fastighetsrättsliga frågor 
Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av 
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra 
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras 
till exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av 

Torpa-Sjöbo 2:24 och 2:42 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2. Se 
fastighetskonsekvenskarta nedan.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar 
som ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. 
Anläggningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är 
vägar och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som tas 
i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen 
marksamfälligheter.

Gemensamhetsanläggningen Torpa-Sjöbo ga:1 bör upphävas. 
I samband med detta behöver utfartsrättigheter tillskapas för 
fastigheterna Torpa-Sjöbo 2:11 och Torpa-Sjöbo 2:25. För 
Torpa-Sjöbo 2:11 bildas lämpligen ett utfartsservitut inom 
E-område (Teknisk anläggning). Utfartsrätt för Torpa-Sjöbo 
2:25 kan skapas antingen genom servitut över angränsande 
bostadskvarter eller genom andel i gemensamhetsanläggning.

I öster angränsande kommunägd skogsfastighet Torpa-
Sjöbo 2:2 har ett servitut för flera utfartsmöjligheter, 
genom planområdet, till allmän väg. Detta servitut behöver 
upphävas eller omprövas för detaljplanens genomförande. 
Nya utfartsrättigheter ska skapas för skogstransporter samt 
för allmänhetens tillgänglighet till rekreationsområde. 
Rättigheterna kan skapas genom bildande av nya servitut, 
omprövning av befintligt servitut eller genom andel i gemen-
samhetsanläggningar.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för 
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska 
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med 
ledningsrätt eller servitut. Allmänna ledningar som byggs ut 
inom kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt

I det fall återvinningsstation ska placeras inom kvartersmark 
kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsva-
rande.

Gemensamhetsanläggningen Tosseryd ga:2 (Tosserydsvägen), 
som förvaltas av Tosseryds samfällighetsförening, kommer 
behöva omprövas att utökas med en bussvändplats (se kapitel 
3. Gator och trafik – Kollektivtrafik).

Konsekvenser för berörda fastigheter inom 
planområdet:

Torpa-Sjöbo 2:2

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark till Torpa-Sjöbo 2:24.

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.
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 » Tilldelas andelar i gemensamhetsanläggning för väg i 
syfte att säkerställa allmänhetens tillträde till rekreation 
samt inte omöjliggöra skogstransporter. (Se pil A på 
kartan)

 » Servitut för skogstransporter omprövas och omlokali-
seras. I samband med detta säkerställs utfartsrättighet 
för allmänhetens tillgänglighet till rekreationsområde. 
(Se pil B)

Torpa-Sjöbo 2:10

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas och utökas med 
möjlighet till avstyckning av två nya bostadstomter.

 » Byggrätt för skola tillskapas som alternativ till byggrät-
ten för bostäder.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Kan frigöras från belastande servitut.

 » Kan avstå härskande servitut. Behöver tillförsäkra sig 
rätt till utfart, vilket kan ske genom tillskapande av 
servitut. (Se pil C)

Torpa-Sjöbo 2:11

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket kan ske 
genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

 » Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24

 » Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål 
tillskapas.

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.
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Mark som tillförs Torpa-Sjöbo 2:2 och är utlagd som allmän plast och
teknisk anläggning.

Mark som tillförs Torpa-Sjöbo 2:24 och är utlagd som kvartersmark.

Del i gemensamhetsanläggning för väg (A) samt utfartsservitut (B) till
förmån för Torpa-Sjöbo 2:2.

Utfartsservitut till förmån för Torpa-Sjöbo 2:10 (C), 2:11 (D) och 2:25 (E).
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 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark från Torpa-Sjöbo 2:2.

 » Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

 » Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

Torpa-Sjöbo 2:42

 » Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål 
tillskapas.

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

 » Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

 » Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

Torpa-Sjöbo 2:25

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket kan ske 
genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader för 
nya anläggningar såsom gata och lekplats mm där kommunen 
ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes 
fastighet som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar. Exploatören svarar för samtliga fast-
ighetsbildningskostnader som erfordras för detaljplanens 
genomförande.

Exploatören bekostar åtgärder som krävs för att genomföra 
byggnationen inom kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planom-
rådet samt gatans anslutning till Långestensrondellen och 
anläggande av bussvändplats i Tosseryd som ligger utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet. 

Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut 
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom 
anslutningsavgifter, såvida man inte avtalar om annat. Vad 
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell ansö-
kan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta något 
som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan
Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning
Planen handläggs med utökat planförfarande.

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-22.

 » Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2018-12-17.

 » Dagvattenutredning, COWI, 2019-01-03

 » Fornlämningar, Arkeologisk utredning, Lödöse 
museum, 2016-04-28. 

 » Fornlämningar, Arkeologisk förundersökning, Väst-
arvet kulturmiljö, 2017-11-29. 

 » Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult, 
2017-01-23.
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 » Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

 » PM-risk, WSP, 2019-01-14

 » Vibrationsutredning, FTK, 2018-10-05

 » Trafikutredning, Sweco, 2018-06-26

 » Schematisk placering av vägräcke alt 2, AL Studio, 
18-11-30

 » Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd, 
Borås Stad, 2018-06-30, 

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

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius 
och Anders Johansson. Handläggare från Borås Stad har 
varit Elena Eckhardt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Altenius,
Plan- och bygglovchef  Plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
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 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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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.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 
2011-01-21 har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Därefter har större delen 
av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 styckats av, slagits samman 
med bl.a. fastighet 2:24 och sålts till nuvarande exploatör, 
vilket innebär ett större planområde än i det ursprungliga 
uppdraget. Nytt beslut om att formellt starta om planarbetet 
och samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd 
togs i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11.

Samråd enligt PBL 5:20 avseende planförslag upprättat den 
30 juni 2017 har ägt rum under tiden 10 juli – 4 oktober 2017 
och har annonserats i Borås Tidnining 9 juli, 13 juli och 7 
september 2017. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Samrådsmöte hölls i bygdegården i Tosse-
ryd den 21 augusti och 18 september. Under samrådstiden 
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna 
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

19 remissinstanser och 4 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 85 yttranden från övriga, de flesta 
boende i Tosseryd har skickats in samt en namninsamling 
med 102 underskrifter mot förslaget. Då det inkommit 
många och likartade synpunkter, bemöts flera av yttrandena-
gemensamt med hänvisningar till dessa kommentarer.

Synpunkterna har lett till att detaljplanen har bearbetats och 
reviderats på några punkter, vilket framgår av kommenta-
rerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan. 
Den största ändringen av planförslaget handlar om vägdrag-
ning och anslutning till väg 42. I övrigt är planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Tosseryd, Kv Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 14 januari 2019.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Föreslagen vägdragning genom området har ändrats.
Tosserydsvägen och dess anslutning till väg 42 bevaras 
oförändrad. Hela planområdet angörs från väg 42 i 
Långestensrondellen. Huvudgatan i planområdet och 
Tosserydsvägen kopplas endast samman för busstrafik 
och gång- och cykeltrafik.

 » Tosserydsvägen och området norr därom har utgått ur 
planområdet.

 » Torpa-Sjöbo 2:11 och del av Torpa-Sjöbo 2:42 har tagits 
med i planområdet.

 » I samrådet föreslogs allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap för huvudgatan och anslutande 
lokalgator. I granskningen har allmän plats tagits bort 
från lokalgatorna, vilka istället planläggs som kvarters-
vägar. Det innebär att de boende genom olika samfäl-
lighetsföreningar kommer att ansvara för skötseln och 
att allmänhetens tillträde till dessa vägstråk inte kan 
garanteras.

 » Kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 behöver nås 
från två håll för uttag av skog samt för besökare av 
klätterklipporna. Klättring kräver transport av utrust-
ning och en mindre parkering planläggs därför för 
klättrarnas behov. Tillgängligheten säkerställs dels 
genom servitut och dels genom att kommunen är del i 
gemensamhetsanläggningen för väg.

 » Ett kvalitetsprogram har tagits fram i vilket utformning 
av allmän plats och bebyggelsen inom kvartersmarken 
preciserats. Kvalitetsprogrammet avses att knytas till 
exploateringsavtalet. 

 » Gränser mellan allmän plats ”natur” och kvartersmark 
har justerats med hänsyn till naturvärden och bearbetad 
utformning av bebyggelsen. Delar av grönområdena; 
ängen med ny lekplats, bäckparken och ekkullen har 
ändrats från användning NATUR till PARK.

 » Området är såsom i samrådet utformat med en stor 
variantion av olika byggnadshöjder, 2-7 våningar. Det 
är en del av gestaltningsidén för ett varierat område 
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som samspelar med den kuperade topografin. Med 
hänsyn till inkomna synpunkter har byggnadshöjderna 
dock sänkts i vissa kvarter. För husen som angränsar till 
Tosserydsvägen sänks byggnadshöjden till 2-3 vån (tidi-
gare 3-6 vån). Kring torget sänks byggnadshöjden till 
3-5 vån (tidigare 3-7 vån). Högst byggnadshöjd föreslås 
så som tidigare för de bågformade husen intill berget 
i öster, 6-7 våningar samt för ett punkthus i kvarteret 
norr om dessa. Berget i ryggen är på sin topp 40 meter 
högre än byggnaderna framför. I de södra kvarteren 
föreslås såsom tidigare i huvudsak 2-3 våningar och 
med två st 4-våningshus utmed huvudgatan. 

 » Nya utredningar gällande buller, vibrationer, risk för 
farligt gods och dagvatten har tagits fram. Planbestäm-
melser avseende störningsskydd har preciserats.

 » Möjlighet att bygga förskola intill väg 42 tas bort. 
Förskola möjliggörs på två alternativa platser, i kvarteret 
bakom torget och i det sydöstra kvarteret.

 » Arkeologisk förundersökning har gjorts av de två 
fornlämningarna som hittades i den arkeologiska 
utredningen. Den norra av dem slutundersöktes och 
togs bort. För den andra fornlämningen behöver 
tillstånd sökas hos länsstyrelsen och slutundersökning 
ske innan byggnation.

 » E-områden har införts på plankarta för att säkra 
möjligheten att ordna tekniska anläggningar.

 » Planbeskrivningen har kompletterats med information 
om att kompensationsåtgärd och skyddsåtgärd som 
krävs vid ingrepp i groddamm vid anläggande av 
huvudgatan.

 » Genomföranderbeskrivningen har kompletterats 
utifrån Lantmäteriets synpunkter och utvecklingen av 
planförslaget.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 17-09-18
Kommunstyrelsen vill belysa följande frågor inför gransk-
ningsskedet.

Offentlig service
Det är positivt att planförslaget innehåller ett förslag till ny 
förskola och viktigt att denna säkerställs i planens genomför-
ande. Det fortsatta planarbetet bör också studera om exploa-
teringen även skapar behov av en ny skola, med hänsyn taget 
till omkringliggande skolors beläggningsgrad. I området bör 
även finnas bostäder anpassade för äldre.

Övrig service
Placeringen av torget bör ses över då det är tveksamt om det 
finns underlag för att fylla lokalerna med verksamheter. Det 
bör studeras om underlaget kan breddas genom att organisera 
centrumverksamheter på ett sätt som också kan attrahera 
bil- och bussresenärer utmed väg 42.

Kommunstyrelsen påpekar vikten av att detaljplanen skapar 
förutsättningar för en god och attraktiv kollektivtrafik-
försörjning genom att möjliggöra stråk och kopplingar till 
hållplatser. Det är mycket viktigt att områdets kopplingar till 
det övergripande cykelnätet ses över.

Genomförande
Planförslaget anger att kommunen ska vara huvudman för 
allmän plats. Tosserydsvägen är i dag en enskild väg och den 
del av Tosserydsvägen som inte innefattas av detaljplanen 
kommer även fortsatt vara enskild väg. Detaljplanens utform-
ning behöver ses över så att Tosserydsvägen får en tydlig 
och naturlig avgränsning mellan kommunal och enskild väg. 
Avgränsningen mellan kvartersmark och allmän platsmark 
behöver ses över till granskningsskedet. Gator som behövs 
för allmänna behov bör utgöra allmän plats, medan gator 
som endast behövs för att säkerställa tillfart till ett mindre 
antal bostäder kan utgöra kvartersgator. Avgränsningen 
mellan kvartersmark och allmän plats, NATUR, bör ses över 
utifrån det perspektiv att avgränsningen ska upplevas som 
logisk samt att den ska underlätta för framtida skötsel.

Bullerplank som föreslås uppföras utmed riksväg 42 ska 
placeras på kvartersmark. Planket ska enligt planbeskriv-
ningen placeras 12 meter från vägmitt, vilket föranleder 
att planområdesavgränsningen kan behöva ses över. Även 
planbestämmelserna behöver ses över avseende byggrätter 
som gränsar till allmän plats, samt egenskapsbestämmelser-
nas detaljeringsgrad.

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planför-
slaget.

Kompletterande yttrande 2017-10-23
En ny planskild övergång behöver utredas och kostnads-
bedömas i det fortsatta planarbetet. En eventuell ny 
järnvägsövergång ska ingå i exploateringsavtalet och plan-
området kan då behöva ses över

Kommentar
Offentlig service: Placering och utformning av ny 
förskola har skett i samråd lokalförsörjningsförvaltningen 
och förskoleförvaltningen. I detaljplanen ställs krav inom 
kvarteret norr om bäckparken, att en minsta bruttoarea och 
gårdsyta ska utgöra förskola. Detaljplanen möjliggör även en 
alternativ placering av förskolan i områdets sydöstra kvarter. 
Vid behov av att säkerställa genomförandet, kan hyresavtal 
eller genomförandeavtal skrivas med exploatören innan 
detaljplanen antas. 

Avseende grundskola har dialog förts inom kommunens 
förvaltningar och det har inte bedömts finnas behov av skola 
inom planområdet. 

Planen innehåller många byggrätter för flerbostadshus och 
möjliggör på så sätt lämpliga boende för äldre. Samtliga 
bostäder kommer uppfylla dagens tillgänglighetskrav vilket 
underlättar för bl.a. äldre.

Övrig service och kollektivtrafik: Syftet med torget är 
främst att utgöra en trivsam mötesplats i Tosseryd med 
möjlighet till småskalig service för stadsdelens eget behov i 
anslutning till ett nytt lättillgängligt och attraktivt hållplats-
läge för stadsbusslinjen. Placeringen av torget i norra delen 
av området har utgått ifrån dessa behov. Genom att skapa en 
trevlig torgmiljö och krav på en minsta byggnadshöjd i första 
våningsplanet kring torget, skapar detaljplanen förutsätt-
ningar som möjliggör för mindre serviceverksamheter. 

Vid sidan av den nya hållplatsen för stadsbusslinjen vid 
torget kommer de två busshållsplatserna vid väg 42, med 
sina snabbare turer och en högre turtäthet, fortsatt att 
vara viktigast för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för 
arbetspendlingsresorna. Hållplatsen Däckvägen tillgänglig-
görs med en allmän gång- och cykelväg från planområdet. 
Hållplatsen Tosserydvägen är tillgänglig via blandtrafik på 
Tosserydsvägen. 

Genomförande: Utifrån inkomna samrådssynpunkter på 
föreslagen stängning och omdragning av Tosserydsvägen 
har dialog om trafikfrågan genomförts med Stadslednings-
kansliet, Tekniska förvaltningen, Tosseryds samfällighets-
förening, Trafikverket och Västtrafik. En trafikutredning 
har tagits fram i vilken tre olika väganslutningsalternativ till 
väg 42 jämförts och utvärderats. Utredningen och dialogen 
har utmynnat i föreliggande granskningsförslag som innebär 
att Tosserydsvägen föreslås att vara kvar i sin nuvarande 
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sträckning och att samfällighetsföreningen behåller huvud-
mannaskapet för samma område som idag. Planområdet 
ansluts till Långestensrondellen. Huvudgatan genom det 
nya området får kommunalt huvudmannaskap och kopplas 
endast samman med Tosserydsvägen för busstrafik samt för 
gång- och cykeltrafik. Vändmöjlighet finns på torget vid 
huvudgatans slut. 

Alla lokalgatorna har ändrats från allmän plats till kvartervä-
gar enligt Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens 
synpunkt. 

Bullerskydd krävs hela sträckan utmed väg 42, inom såväl 
kvartersmark som allmän platsmark. Inom allmän platsmark 
finns tillräckligt med plats för att utforma skyddet med en 
vall, vilket rekommenderas både utifrån utformnings- som 
skötselsynpunkt.

Avgänsningarna mellan allmän plats NATUR och kvarter-
smark har setts över, liksom byggrätterna som gränsar mot 
naturmark och egenskapsbestämmelsernas detaljeringsgrad.

Planskild övergång: Tekniska förvaltningen har tagit 
fram och kostnadsbedömt två olika alternativ till planskild 
övergång varav en tillgänglighetsanpassad. Stadledningskans-
liet har haft dialog med kommunstyrelsen om frågan och 
meddelat att det inte bedöms som ekonomiskt försvarbart att 
bygga en planskild passage över järnvägen som ersättning för 
gångfållan.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att förslaget till detaljplan bidrar till 
bostadsförsörjningen genom att möjliggöra för en förtätning 
av Tosseryd med bostäder. Underlaget för kollektivtrafik och 
servicefunktioner kan dock bli otillräckligt för att uppnå en 
hållbar samhällsutveckling. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera 
prövning

Buller 
En uppdaterad bullerutredning behöver tas fram som 
visar vilka bullernivåer som blir med den omfattning av 
bullerskydd som förslås på plankartan. Den bullerskärm som 
inkluderas i förslaget är inte överenskommen med Trafikver-
ket. Husens placering och utformning kan behöva justeras 
för att klara maxnivåerna för buller. Bullerutredningen 
behöver även tydliggöra vilken data som använts för väg- och 
järnvägstrafik. 

Vibrationer
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas. 

Geoteknik
Planbeskrivningen behöver kompletteras avseende torvmark. 
Risk för blocknedfall behöver säkerställas. 

Risk för olyckor, passager vid väg och järnväg
Planförslaget behöver klargöra hur kommunen avser att 
lösa passagerna över väg 42 och järnväg, med hänsyn till 
målpunkter för rekreation och friluftsliv vid Öresjö.

Risk för olyckor med farligt gods
Länsstyrelsen ställer frågan varför Borås Stads översiktliga 
riskanalys inte har använts vid bedömningen av risker och 
skyddsavstånd i planförslaget. Länsstyrelsen uppfattning 
stämmer överens med den översikliga riskananlysen angå-
ende avstånd till riksväg 42 och skyddsåtgärder. Planförslaget 
behöver säkerställa skyddsavstånd samt skyddsåtgärder med 
anledning av risk för olyckor med farligt-godstransporter på 
väg 42. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att plankartan 
ger möjlighet till förskoleverksamhet så nära Rv42.

Råd enligt PBL och MB

Förhållande till ÖP
Länsstyrelsen noterar att gällande översiktsplan inte pekar ut 
Tosseryd som prioriterad för förtätning.

Allmänna intressen
Underlaget för kollektivtrafik och servicefunktioner kan bli 
otillräckligt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. 
Kommunen behöver ha en dialog med Västra Götalands-
regionen som är kollektivtrafikhuvudman, för att diskutera 
förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik. Länsstyrelsen 
ställer frågan om den föreslagna centrumutvecklingen 
kommer att bära sig utifrån det underlag som planförslaget 
möjliggör och den idag befintliga bebyggelsen?

Naturmiljö
Under det fortsatta planarbetet är det viktigt att kommunen 
tar hänsyn till de resultat som rapporten om habitatnätverken 
presenterar. Särskilt gäller detta skapandet av en bred 
kantzon längs bäckdalen vid Sågsvedjan samt att det görs en 
uppföljning av groddjuren i områdets dammar. Kommunen 
behöver identifiera på vilket sätt groddjuren påverkas av 
förslaget till detaljplan. Det kan komma att krävas särskilda 
åtgärder för groddjuren och en dialog med Länsstyrelsen 
angående artskyddsfrågorna.
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Vatten

Ytvatten
Planförslaget behöver förtydliga hur hänsyn ska tas till 
naturvärden i Klämmabäcken och övriga bäckar och diken. 

Påverkan på vattenskyddsområde
Planområdet omfattas av ett vattenskyddsområde och 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas. I planför-
slaget bör även redovisas vilka åtgärder som ska vidtas för att 
skydda grundvattnet både under byggtiden och på längre sikt.

Dagvatten
Exploateringen bedöms innebära ett tillskott av dagvatten 
till befintlig naturmarksavrinning varför en fördröjning av 
dagvattenflödet krävs. I detaljplanen anges inga områden 
för dessa anordningar. Mark avsedd för dagvattenhantering 
bör reserveras på plankartan med en planbestämmelse. 
Hänsyn behöver tas till klimatpåverkan. Kommunen behöver 
samverka med Trafikverket om dagvattenfrågorna. Planför-
slaget behöver säkerställa nödvändiga åtgärder.

Kulturmiljö
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bör konsulteras inför 
utformningsförslag för att ta behövlig hänsyn till fornläm-
ningar/fornåkrar.

Trafik
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det 
ökade transportbehov som den föreslagna exploateringen 
förväntas medföra och hur det bedöms påverka det statliga 
vägnätet. 

Åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som en 
konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras 
och finansieras av kommunen i samråd med Trafikverket som 
beslutar i frågorna.

Koppling till miljömålen
För att inom planförslaget verka för en positiv påverkan på 
miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” anser Länsstyrel-
sen att det är viktigt att måna om artdiversiteten i bäckar och 
diken så som nämnts tidigare.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Grundvatten
Om byggnationer eller anordningar planeras som kan 
innebära bortledning av grundvatten innebär detta en 
vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken och kan 
vara tillståndspliktig. 

Fornlämningar
De påträffade fornlämningarna behöver markeras på plan-
kartan och förundersökas innan detaljplanen antas.

Biotopskydd (stenmurar)
Kommunen behöver ha kontakt med Skogsstyrelsen angå-
ende påverkan och skyddszon för det skogliga biotopskydds-
område som finns på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte 
innebär betydande påverkan på miljön och att en miljökon-
sekvensbeskrivning inte behöver tas fram. Länsstyrelsen 
anser dock att kommunen behöver motivera sitt ställningsta-
gande tydligare.

Kommentar
Buller: Bebyggelsestrukturen har utvecklats och en 
ny bullerutredning tagits fram. Placering och höjd av 
bullerskärmen samt behov av kompletterande skärmar inom 
området har studerats och optimerats för att åstadkomma 
en så effektiv bullerdämpning som möjligt. Bullerkärmens 
placering utmed väg 42 har stämts av med Trafikverket.
Vibrationer: Markvibrationer vid väg 42 har mätts upp och 
visar på låga nivåer. Utredningen är en bilaga till planhand-
lingarna.

Geoteknik: Torvmarken norr om Tosserydsvägen ingår 
inte längre i planområdet på grund av ny avgränsning av 
planområdet. 

Bestämmelse införs på plankartan för att säkerställa risk från 
blocknedfall. 

Risk för olyckor, passager vid väg och järnväg: Gångpas-
sage över väg och järnväg finns vid Långestensrondellen, med 
möjlighet att nå Öresjö. Det finns även en gångfålla längre 
norrut över järnvägen, som Trafikverket dock planerar att 
stänga. Kommunen finner det inte ekonomiskt försvarbart att 
bygga en planskild passage över järnvägen som ersättning för 
gångfållan.

Ett särskilt PM om risk har tagits fram, baserat på Borås 
stads övergripande riskanalys. Bostadsbebyggelsen följer de 
rekommenderade skyddsavstånd som beskrivs och rekom-
menderade planbestämmelser har införts på plankartan. 
Möjlighet till förskola intill väg 42 har tagits bort.

Förhållande till ÖP: En ny översiktsplan antogs av 
Kommunfullmäktige 12 april 2018. Planområdet anges 
i översiktsplanen som Landsbygd, där ny bebyggelse kan 
prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen. Tosseryd 
ligger inom ett av kommunens fyra utvecklingsstråk. Det 
innebär att det finns en välutvecklad kollektivtrafik och 
att kommunen ser positivt på byggnation i anslutning till 
befintliga orter. En strategisk plan för Frufällan, Sparsör och 
Tosseryd antogs av Kommunfullmäktige 20 juni 2018. Planen 
pekar ut planområdet och andra platser som är lämpliga för 
byggnation och konkretiserar därmed utvecklingsstråket i 
översiktsplanen.
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Allmänna intressen: Kommunen anser att planområdet är 
väl försörjt med kolletivtrafik genom tillgång till busslinjer 
med hög turtäthet och snabba förbindelser till Borås och 
Fristad från busshållplaserna vid väg 42 samt därutöver 
en lätttillgänglig stadsbusslinje mellan Tosseryd och Borås 
som får en ny dragning och hållplats inom planområdet. 
Områdets centrumpunkt har som huvudsaklig funktion att 
bli en lokal mötesplats med koppling till kollektivtrafik och 
förskola. Centrumpunkten kan i andra hand också ge möjlig-
het till lokal företagsamhet och kommersiell service i den 
mån underlaget räcker till.

Naturmilö: Bäckdalen vid Sågsvedjan har utgått ur planom-
rådet efter samrådet.

Angöringen av planområdet från Långestensrondellen 
innebär ofrånkomligen att den norra strandkanten av den 
anlagda groddammen kommer att påverkas av huvudgatans 
slänt. För ingreppet krävs tillstånd för vattenverksamhet och 
att kompensationsåtgärder utförs vilket beskrivs närmare i 
planbeskrivningen. Räfserydbäcken och groddammen plan-
läggs som allmän plats NATUR och en bestämmelse införs 
som skydd för brynet av buskar och träd utmed bäcken.

Vatten: Området vid Klämmabäcken utgår. Planförslaget 
förtydligas avseende övriga bäckar och diken. 

Planarbetet har genomförts i dialog med Borås Energi som är 
huvudman för vattenskyddsområdet. En ny dagvattenutred-
ning har tagits fram och planbeskrivningen har kompletterats 
angående dagvatten, släckvatten och vattenskyddsområdet. 
Plats för dagvattendammar har reservertas i detaljplanen. 
Kommunen har samverkat med Trafikverket om dagvatten-
frågan.

Kulturmiljö/Fornlämningar: Båda fornlämningarna som 
framkom i den arkeologiska utredningen 2016 föreslås tas 
bort och bebyggas. Efter samrådet har en arkeologisk förun-
dersökning av fornlämningarna Borås 173 och 175 gjorts och 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet  har konsulterats. Fornläm-
ning 173 togs bort i samband med undersökningen. Fornläm-
ning 175 har lagts in med bestämmelse på plankartan inför 
ansökan om ingrepp och borttagande enligt länsstyrelsens 
anvisningar.

Trafik: En ny trafikstruktur har tagits fram som innebär att 
ingen trafik tillkommer i korsningen Tosserydsvägen/väg 42. 
All trafik från nya området kommer istället gå via Långestens-
rondellen. En trafikalstringsanalys har tagits fram som visar 
att Långestensrondellen har kapacitet att klara den ökade 
trafiken samt att den ökade trafikmängden på väg 42 inte 
bedöms innebära betydande påverkan på det statliga vägnätet.

Biotopskydd: Påverkan på biotopskyddsområdet Rävse-
rydravinen på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2 sydost om 
planområdet utreddes 2013 och en skyddszon om 30 meter 
rekommenderades, vilket planförslaget följer. Kommunen 
har haft tidig dialog med Skogsstyrelsen om det skogliga 
biotopskyddsområdet Räfserydravinen och begränsat bebyg-
gelsen i det angränsade området. 

Behovsbedömning: Planbeskrivningen har kompletterats 
med en tydligare motivering av behovsbedömningen.

S3 Trafikverket, 17-08-15 

Väg
Planområdet ligger i anslutning till och öster om väg 42 och 
ca 160 meter öster om väg 1729. Väg 42 är av riksintresse för 
kommunikation i enlighet med § 3:8 Miljöbalken och är av 
särskild regional betydelse som förbindelse mellan regionala 
centra, Borås-Trollhättan. Vägen är rekommenderad trans-
portväg för farligt gods. Vägen är dessutom utpekad som 
funktionellt prioriterat vägnät.

Trafikverket är väghållare för väg 42 och väg 1729.

Järnväg
Älvsborgsbanan är utpekad som riksintresse för kommunika-
tion i enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Älvsborgsbanan är av 
särskild regional betydelse och sträcker sig mellan Uddevalla 
och Borås. 

Ca 450 meter sydost om detaljplaneområdet går korridoren 
för framtida Götalandsbanan. För den aktuella sträckan finns 
en förstudie för korridor framtagen.

Bullerutredning
Bullerutredningen behöver tydliggöra vilken indata som 
använts för väg- och järnvägstrafik samt prognosticerat data 
för år 2040. Trafiken för 2040 bör räknas upp.

Trafikverket noterar att bullervärdena för ekvivalent ljudnivå 
överstiger 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väg 42.

Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommu-
nens planering eller bristande uppföljning av planering och 
bygglovsgivning kommer Trafikverket att överväga att ställa 
skadeståndsanspråk på kommunen.

Avstånd från väg
Trafikverket förutsätter att planområdesgränsen är utanför 
vägområdet. Vägområdet utgörs av vägkropp med dike 
och dikets bakslänt samt 1-2 meter. Ett bullerplank får inte 
anordnas inom varken vägområdet eller säkerhetszonen. 
Säkerhetszonen är 7 meter.
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Trafikverket har inga planer på att placera varningstavlor, 
sänkta hastigheter eller andra framkomlighetsinskränkande 
åtgärder utmed väg 42 förbi aktuell plats.

Anslutning till väg 42
Avtal ska tecknas mellan Borås stad och Trafikverket innan 
antagande för att reglera ansvarsåtagande gällande indrag-
ning av anslutningen till väg 42 via Tosserydsvägen samt ny 
anslutning till befintlig cirkulation på väg 42.

Dagvatten
Trummor 
Utredningen föreslår att delar av dagvattnet från området ska 
ledas ner via öppna diken till Trafikverkets trummor under 
väg 42. Trafikverket anser att utredningen ska kompletteras 
så att den visar om Trafikverkets trummor klarar av att ta 
emot den extra volymen från planområdet, trummorna ska 
klara ett minst 50-årsregn. Om trummorna inte klarar den 
ökade vattenmängden ska andra lösningar tas fram. Utred-
ningen behöver visa konsekvenser för trummorna och diken 
även utanför planområdet.

Diken 
Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom plan-
området och inte påverkar vägområdets dike på något sätt. 

Trafikalstring
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det 
ökade transportbehov som den föreslagna exploateringen 
förväntas medföra och hur det bedöms påverka det statliga 
vägnätet; både väg 42 och 1795. Trafikutredningen bör beakta 
den tillkommande trafiken från Tosserydsvägen.

Vibrationer
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse 
att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket 
anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Risk
Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas 
i detta sammanhang.

Åtgärdsvalsstudie Väg 42
För närvarande pågår ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för 
sträckan Sjöbo- Kvarbo sommarstad. Syftet med studien är 
att beskriva brister på vägsträckan och peka ut effektiva och 
huvudsakligen mindre åtgärder (för de pottpengar som finns) 
för att kunna förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
ÅVS:ens fokus är trafiksäkerhet längs befintlig väg 42. Vägen 
är viktig för de boende i området, samtidigt som vägen är 
farligt gods-väg och det går många transporter med tung 
trafik på sträckan.

Kostnader
Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder som 
påkallas av kommunala utbyggnadsplaner, vilket framkom-
mer i den Regionala planen för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland.

Trafikverket vill framhålla att åtgärder som påkallas på det 
allmänna transportnätet som en konsekvens av kommunal 
planering, ska utredas, projekteras och finansieras av kommu-
nen i samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna.

Trafikverket kompletterande yttr.17-09-18

Älvsborgsbanan
Det pågår ett projekt om fjärrstyrning utmed Älvsborgs-
banan som möjliggör för ökad hastighet på banan. Med 
gällande riktlinjer (Tdok 2014:0995) är gångfållan, Etikett-
fabriken, vid Tosserydsvägens förlängning/ Skogsrydsvägen 
inte tillåten och kommer att slopas. Kommunen har möjlig-
het att bekosta en ny planskildhet som inte behöver ligga i 
samma läge som befintlig. Ska en planskildhet byggas måste 
Trafikverket vara byggherre.

Gångpassage över väg 42
Trafikverket anser att kommunen bör fortsatt föra en dialog 
med Västtrafik och Trafikverket för att försäkra sig om bästa 
placering av gångpassage över väg 42, till och från busshåll-
plats.

Avstånd från väg
Bullerplanket får ej vara inom varken säkerhetszonen eller 
vägområdet. Illustrationskartan skriver ”Bullerplank 12 m 
från vägmitt”.

Anslutning till väg 42
Planförslaget föreslås att Tosserydsvägen samt befintlig 
grusväg öster om föreslagen busshållplats behålls. Kommu-
nen ska avvakta med förslag till gång alternativt gång- och 
cykelvägar till väg 42 eftersom det ej är  beslutat hur och 
vilken väg som ska användas för att nå väg 42.

Trafikalstring
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det 
ökade transportbehov som den föreslagna exploateringen 
förväntas medföra. Trafikutredningen ska räkna upp trafiken 
fram till år 2040. Trafikutredningen

Övrigt
Kommande avtal mellan kommun och Trafikverket gällande 
planförslaget måste vara tecknade innan antagande.
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Kommentar
En ny fördjupad bullerutredning har tagits fram utifrån det 
reviderade granskningsförslaget. Bullerutredningen visar 
att området är bullerutsatt, men att det med föreslagna 
bullerskyddsåtgärder, klarar aktuella riktvärden. De 
byggnader som har en fasad där 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
överstigs har tillgång till en sida där 55 dB(A) ekv. inte 
överstigs. Trafikverket kommer inte drabbas av kostnader.
Planområdesgränsen och bullerplankets placering har 
studerats och stämts av med Trafikverket. 

En ny trafikstruktur har tagits fram som innebär att ingen 
trafik tillkommer i korsningen Tosserydsvägen - väg 42. 
All trafik från planområdet kommer istället angöras via 
Långestensrondellen. En trafikalstringsanalys har tagits fram 
som visar att Långestensrondellen har kapacitet att klara den 
ökade trafiken samt att den ökade trafikmängden på väg 42 
inte bedöms innebära betydande påverkan på det statliga 
trafiknätet, även vid uppräkning för år 2040.

En dagvattenutredning har tagits fram i vilken utreds hur 
stor dagvattenvolym som behöver fördröjas. Planområdets 
dagvatten ska fördröjas inom planområdet så att Trafikver-
kets trummor och diken inte påverkas negtivt.

Vibrationer och risk, se svar till Länsstyrelsen (S2)

Gångpassage över väg och järnväg finns vid Långestens-
rondellen, med möjlighet att nå Öresjö. Det finns även en 
gångfålla längre norrut över järnvägen, som Trafikverket 
dock planerar att stänga. Kommunen finner det inte 
ekonomiskt försvarbart att bygga en planskild passage som 
ersättning för gångfållan.

Kommunen har fört dialog med Trafikverket och Västtrafik 
om gångpassagerna över väg 42 i anslutning till busshålls-
platserna, med förslag till att höja säkerheten vid dessa.  
Trafikverket har uppgett att man inte ser trafiksäkerhetspro-
blem med de befintliga gångpassagerna över väg 42. 

Nödvändiga avtal kommer att tecknas med Trafikverket 
innan planens antagande. 

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att detaljplaneförslaget behöver 
studeras vidare vad avser utformning av vägnät och huvud-
mannaskap samt att Tosserydsvägens nuvarande anslutning 
till riksväg 42 ska vara kvar. 

Tekniska nämnden anser inte att kommunalt huvudmanna-
skap ska gälla för detaljplanen, då Tosseryds vägsamfällighet 
(vägförening) ansvarar för väghållningen för Tosserydsvä-
gens anslutning till allmän väg idag. Det är olämpligt ur bl.a. 
driftsynpunkt att byta huvudman mitt på sträckan.

Nämnden anser inte att del av gatan kan utgöras av ”torg” 
(planbestämmelse) med tanke på huvudgatan genom området 
kommer att ha genomfartstrafik samt utökad kollektivtrafik. 

Den strategiska planen för området pekar ut Tosseryd som 
en ort som har störst möjlighet att växa vilket innebär ökad 
framtida genomfartstrafik genom planområdet. Föreslagen 
stängning av nuvarande anslutningen till väg 42 och anord-
nande av ny vid Långestensrondellen bör övervägas med 
hänsyn till framtida genomfartstrafik genom planområdet, 
med hänsyn även till en framtida utökad exploatering av 
Tosseryd. 

Kommentar
Utifrån inkommande samrådssynpunkter på föreslagen 
stängning och omdragning av Tosserydsvägen har dialog 
om trafikfrågan genomförts med Stadsledningskansliet, 
Tekniska förvalningen, Tosseryds samfällighetsförening, 
Trafikverket och Västtrafik. En trafikutredning har tagits 
fram i vilken tre olika väganslutningsalternativ till väg 42 
jämförts och utvärderats. Utredningen och dialogen har 
utmynnat i föreliggande granskningsförslag som innebär 
är att Tosserydsvägen föreslås att vara kvar i sin nuvarande 
sträckning och att samfällighetsföreningen behåller huvud-
mannaskapet för samma område som idag. Planområdet 
ansluts till Långestensrondellen. Huvudgatan genom det 
nya området får kommunalt huvudmannaskap och kopplas 
endast samman med Tosserydsvägen för busstrafik samt för 
gång- och cykeltrafik. Vändmöjlighet finns på torget vid 
huvudgatans slut. 

Lokalgator inom planområdet ändras till kvartersmark, se 
även svar till Kommunstyrelsen S1.

Bestämmelsen TORG ändras till GATA för körytan och 
kvartersmark för torgets hörn. Utformningen av huvudgatan 
samt park- och naturmarken har skett i dialog med tekniska 
förvaltningen.
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S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen bifogar detaljerade och numrerade 
synpunkter med bilagd karta avseende naturvårdsfrågorna. 
Förvaltningen understryker att fortsatt arbete i form av 
bullerutredning och utökade bulleråtgärder krävs för att 
säkerställa en god ljudmiljö. Sammantaget bedömer Miljöför-
valtningen att nuvarande planförslag avstyrks då det inte är 
tillräckligt genomarbetat. 

Förvaltningen reagerar över hänvisning till ”Borås 2025 
Vision och Strategi”, anser att strategin främst avser förtät-
ning av stadskärnan. Efterfrågar redaktionell ändring. 

Påpekar vikten av att cykelförbindelserna från södra delarna 
av området över rondellen förbättras i samband med eventu-
ella trafikåtgärder. 

Förvaltningen instämmer i att buller behöver utredas ytter-
ligare och att ett högre och längre bullerplank är motiverat. 
Utformningen är viktig för att planket inte ska upplevas som 
en barriär för människor och djur. Strukturen och utform-
ning av bebyggelsen bör ses över ännu en gång i samband 
med fördjupade bullerutredningar. Förvaltningen informerar 
om nya bullerriktvärden som gäller från och med 1 juli 2017. 

Avverkning har skett i området vilket lett till ändrade 
förutsättningar. Anser att plankartan behöver ändras för 
områdena markerade på kartan nedan.

1. Skyddszonen för bäcken behöver utökas och planbestäm-
melser införas för marken.

2. Området är markerat som våtmark på illustrationen. Anser 
att byggnation är lämpligare på platsen.

3. Avverkningen har inneburit att få trädbeklädda ytor finns 
kvar. Här finns en dunge med främst ek och björk, byggna-
tion bör inte ske här. 

4. Befintlig gångväg bör användas istället för att anlägga en 
ny. 

5. Marken är inte lämplig för bebyggelse eftersom det kräver 
stora ingrepp i våtmarksstråk kring befintlig bäck. Gränserna 
mellan kvartersmark och naturmark behöver justeras.

6. Den befintlig stigen i skogen behöver bevaras. Det ska vara 
synligt att den är tillgänglig för allmänheten.

7. I området finns ca 15 ekar som lämnats vid avverkningen. 
Ytan bör ingå i naturmarken norr om platsen.

8. Inmätning av träd krävs innan förvaltningen kan ta ställ-
ning till lämplig avgränsning av kvartersmark och naturmark. 

9. Planbestämmelse behöver ändras till enbart natur. Det är 
inte lämpligt med dagvatten i dammen som är avsedd för 
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att bevara åkergrodor. Om dammens norra del påverkas av 
vägen krävs kompensationsåtgärder i form av utökning av 
dammen och/eller ytterligare en damm. Grodstaket och 
kulvertar kommer krävas vid vägen.

10. Det behövs planbestämmelser för att skydda naturmarken 
under byggfasen. Gång- och cykelbanor är inte lämpligt i 
området, detta bör regleras.

Kommentar
Planområdet är bullerutsatt. Planförslaget har bearbetats 
och en ny fördjupad bullerutredning tagits fram. Placering 
och höjd av bulleravskärmning har optimerats för att 
åstadkomma en så effektiv bullerdämpning som möjligt. 
Bullerutredningen visar att gällande riktvärden för trafikbul-
ler klaras med föreslagna bullerskyddsåtgärder.

Bullerplanket/vallen som följer väg 42 kommer att hjälpa 
till att styra människor till befintliga gångpassager vilket är 
önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid ekkullen kommer 
bullerskyddet att utgöra en vall, vilket eventuellt kan möjlig-
göra för vissa djur att passera.

Text i planbeskrivningen angående ”Borås 2025 Vision och 
strategi” har justerats.

Planförslaget innebär att en separat gång- och cykelväg 
anläggs längs med den nya huvudgatan genom planområdet 
och ansluter till gångpassagen och busshållsplatsen norr om 
Långestensrondellen. Kommunen har diskuterat förbättrad 
trafiksäkerhet för denna gångpassage samt för gångpas-
sagen vid busshållsplatsen vid korsningen Tosserydsvägen. 
Trafikverket som är huvudman för väg 42 anser att gångpas-
sagerna är tillräckligt säkra.

Följande förändringar i planen har gjorts efter Miljö- och 
Konsumentnämndens synpunkter på kartan: 

1. Området har utgått ur planen.

2. Synpunkten har tillgodosetts.

3. Vid bedömning av olika områden inom planen har andra 
delar prioriterats för bevarande av naturvärden.

4. Gångvägens placering i illustrationen har justerats. Planen 
reglerar dock inte gångvägar inom parkmark utan möjlighet 
finns att skapa de gångvägar som är lämpliga. Det finns 
ingen koppling till säker övergång över väg 42 här och 
gångvägen kommer därför inte leda till vägen. Parkområdet 
kommer att avgränsas av en bullervall mot väg 42.

5.Naturmarken breddas och ger plats för ”bäckparken”.
Ambitionen är att skapa en parkmiljö med goda rekreations-
möjligheter och fördröjning av dagvatten på platsen.

6. Stigen upp mot skogen i öster kommer att finns kvar 
och vara allmänt tillgänglig. Stigens läge kommer dock att 
justeras något. 

7. Ekarna söder om kullen har mätts in och parkmarken 
utökas för att kunna bevara dem.

8. Ekarna har mätts in och avgränsning mellan kvartersmark 
och parkmark har justerats därefter. De spärrgreniga ekarna 
i brynet bedöms som mest värdefulla och ska bevaras. De 
högresta ekarna högre upp i slänten kommer inte att kunna 
bevaras. Bevarande av ekarna säkerställs genom parkmark 
och planbestämmelse om bevarande.

9. Planbestämmelse har ändrats till enbart NATUR.
Dagvatten kommer inte att släppas ut i fuktstråket med grod-
dammen utan kommer att ledas till ny dagvattendamm, från 
vilken utlopp sker till befintliga dagvattendammar söder om 
rondellen. Norra delen groddammen påverkas vid byggnation 
av huvudgatan och kompensations- och säkerhetsåtgärder 
ska därför ske enligt synpunkten.

10. Kommunen behöver säkerställa genom avtal med exploa-
tören att naturmarken vid Räfserydbäcken och även ekarna 
inom parkmarken stängslas in och skyddas under byggfasen. 
Planbestämmelse införs som innebär att brynet av buskar 
och träd utmed Räfserydbäcken ska bevaras. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Föreslår ändring av text under rubriken värme så att det står 
följande:

En fjärrvärmeledning ska anläggas till Fristad under 
2017/2018. Detta medför att det är möjligt att ansluta plan-
området till fjärrvärme.

Kommentar
Föreslagen textändring och information om fjärrvärmeled-
ning införs i planbeskrivningen.

S7 Borås Elnät 

Elnät
Borås Elnät saknar E-områden i plankartan för nya trans-
formatorstationer enligt tidigare översända ritningar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Befintliga elledningar som 
behöver flyttas eller läggas om bekostas av exploatören.
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Borås Elnät vill att Exploatören tar kontakt med Borås Elnät 
innan byggstart för samordning av utbyggnad av elnätet i nya 
gatorna.

Stadsnät
Borås Stadsnät har ledningar som både passerar planområdet 
och som finns i anknytning till planområdet. Exploatören 
skall i god tid ta kontakt med Borås Stadsnät för att i samråd 
kunna säkra befintlig anläggning.

Kostnader för eventuella förändringar och flytt av anlägg-
ningen bekostas av exploatören.

Kontakt skall också tas med Borås Stadsnät för att i tidigt 
skede utreda framtida utbyggnad av fiber / bredband.

Kommentar
Plankartan har kompletterats med tre lägen för transforma-
torstationer varav ett E-område specificerats i slutet av det 
nordöstra kvarterets vändplan utifrån översända ritningar. De 
andra två E-områdena ingår som användningsbestämmelse i 
det sydvästra och i det mittersta östra kvarteret. Inom dessa 
användningsområden har inte placeringen specificerats utan 
får bestämmas i samband med projektering och bygglov i 
samråd med Borås Elnät. Huvudnätet kommer placeras inom 
gatumark. Flytt av ledningar bekostas av exploatören.  

Synpunkter om fiber förs vidare till exploatör.

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:

Övergången mellan befintlig gemensam väg och planerad 
kommunal gata bör ske i ett läge som möjliggör vändning 
med ex snöröjningsfordon. 

Ifrågasätter lämpligheten med en torgbildning över den gata 
som kommer att utgöra en del av Tosserydsbornas förbin-
delse med allmän väg.

Anser att bestämmelsen om förbud mot uppförande av staket 
m m ”i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats natur” 
är otydlig.

Önskar uppräkning av vilka lantmäteriåtgärder som exploatö-
ren ska ansöka om och bekosta. Konsekvenserna per fastig-
het bör redovisas mer preciserat avseende gränser, enskilda 
rättigheter och ekonomiska följder. 

Hur man tänkt sig lösa utfarter för Torpa-Sjöbo 2:11 och 2:25 
bör framgå av plankartan. Vidare bör framgå att det finns 
utfartsrättigheter i såväl natur- som kvartersmark, som måste 
upphävas.

I plankartan med bestämmelser redovisas två g-områden, 
gissningsvis avseende i första hand kommunikationsytor. 
Huruvida behov av nya gemensamhetsanläggningar kan 
komma att uppstå inom kvartersmarken blir beroende av om 
kvarteren i framtiden indelas i fastigheter.

Påpekar att någon rådgivning från Lantmäterimyndighetens 
sida beträffande efterlevnaden av bestämmelserna i PBL 
6:40 – 42 inte varit möjlig, eftersom exploateringsavtalets 
huvudsakliga innehåll inte redovisats.

Kommentar
Trafikförslaget har ändrats så att Tosserydsvägen behåller 
enskilt huvudmannaskap och den nya vägen får kommunalt 
huvudmannaskap. Tekniska förvaltningen som kommer 
förvalta gatan har varit delaktig i utformningen. Tossreyds-
borna behåller nuvarande tillfart från väg 42 och huvudgatan 
genom planområdet kommer därmed inte att fungera som 
genomfartsgata från Tosseryd. Ambitionen är att skapa 
en centrumpunkt/mötesplats som utformas som ett torg, 
bestämmelsen TORG ändras dock till GATA och torgets 
hörn ändras till kvartersmark för att underlätta för uteserve-
ringar.

Bestämmelse om förbud mot staket mm har tagits bort.

Genomförandebeskrivningen förtydligas avseende lantmäte-
riåtgärder och fastighetskonsekvenser. 

Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:11 har inkluderats i planområdet 
och bestämmelse har införts för att ordna rätt till utfart 
över angränsande kvartersmark, E-området. Likaså har 
bestämmelse om servitut för rätt till väg över kvartersmark 
för bostäder införts till förmån för bostadsfastigheterna 
Torpa-Sjöbo 2:10 och 2:25 samt kommunens skogsfastighet 
Torpa-Söbo 2:2.

Planbeskrivningens avsnitt om genomförande har komplet-
terats angående utfartsrättigheter som behöver upphävas 
och ersättas med servitut över annan fastighet fram till 
huvudgatan.

Bestämmelse om gemensamhetsanläggning har tagits bort 
från några av kvarteren där bestämmelsen inte bedöms 
nödvändig. Gemensamhetsanläggning kan vid behov ändå 
bildas för gemensam kvartersväg mm.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med exploa-
teringsavtalets huvudsakliga innehåll.
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S9 Kulturnämnden 
Kulturnämnden ser positivt på det föreslagna nya bostads-
området. Förslaget utgår från platsens förutsättningar och 
bebyggelsen anpassas till naturvärden och topografi. Med 
väldefinierade krav på god gestaltning i det fortsatta planar-
betet har området goda förutsättningar att bli ett bra tillskott 
i Tosseryd.

Nämnden anser att det kan vara värt att överväga om 
befintliga bostadshuset ”Sommarbo” skulle kunna ingå i den 
framtida bebyggelsestrukturen.

Den planerade exploateringen kan innebära att ingrepp sker 
i område med fornlämning i form av röjningsröseområde, 
vilket kommer att utredas närmare och tillståndsprövas inför 
granskning av detaljplanen.

Kommentar
Bostadshuset Sommarbo bedöms inte ha sådana 
kulturhistoriska värden att det finns skäl att ge 
det rivningsförbud eller andra bevararande- eller 
varsamhetsbestämmelser i plankartan. Områdets disposition 
och placeringen av huvudgatan har bedömts som viktigare 
än bevarande av bostadshuset.  

Fornlämningar- se svar till Länsstyrelsen, S2.

S10 Räddningstjänsten, 17-09-29
1. Detaljplanen har tagit hänsyn till den riskanalys som 
gjorts för området 2014, som föreskriver 25 meter bebyg-
gelsefritt område från Rv42. Räddningstjänsten bedömer 
att den riskanalys som gjordes 2014 kan tillämpas, men att 
det är lämpligt att ta ytterligare hänsyn för att uppnå god 
samhällsplanering. Räddningstjänsten rekommenderar 
därför att avståndet 25-40 meter ifrån Rv42 används till 
villabebyggelse, alternativt mindre parhus/radhus i max två 
våningsplan.

2. Området ligger i vattenskyddsområde och har avrinning 
mot dricksvattentäkten Öresjö. Räddningstjänsten behöver 
kunna stoppa utflödet till recipienten helt för att förhindra att 
den kontamineras av släckvatten vid en brand.

3. Eftersom ett nytt område anläggs anser räddningstjänsten 
att området bör förses med brandposter i enighet med VAV 
P83, beträffande omfattning och kapacitet. Räddningstjäns-
ten önskar dock att områdets kapacitet kan behöva vara 
högre, minst 1200 l/min, med hänsyn till byggnadstyperna 
(radhus, punkthus) och vad bränder i dessa byggnadstyper 
faktiskt kan kräva i vattenåtgång.

4. Det bör säkerställas att de punkthus som planeras kan nås 
av räddningstjänstens höjdfordon (samtliga lägenheter ska 
kunna nås), alternativt om andra utrymningslösningar ska 
tillämpas.

Kompletterande yttrande 18-02-20
1. Räddningstjänsten anser att föreslagna åtgärder innebär att 
riskerna hanteras i enighet med den översiktliga riskanalysen 
och över lag på ett tillfredsställande sätt. Räddningstjänsten 
vill dock påpeka att avstånd är bästa skyddet när det gäller 
enfamiljshus och radhus, då brandskyddade fönster normalt 
inte får vara öppningsbara (utan verktyg eller nyckel).

Räddningstjänsten vill även lägga till en planbestämmelse 
om att byggnader ska förses med möjlighet att stänga av 
ventilationen i händelse av utsläpp av gaser. Eftersom det rör 
sig om mindre bostäder ställs inga krav på högt placerade 
luftintag, avstängning kan utgöras av enklare lösningar, 
exempelvis stängningsbara ventiler.

Räddningstjänsten anser att slutsatserna i risk-PM:et är 
korrekta, men förespråkar att bostäder skyddas med avstånd, 
snarare än att de förses med brandskyddade fasader och 
fönster. Detta för att uppnå en mer robust lösning och bättre 
möjligheter till vädring osv.

Räddningstjänsten anser att en planbestämmelse om möjlig-
het att stänga av ventilationen är lämplig för fastigheter inom 
100 meter från Rv42. Lämpligtvis läggs kravet på de fastighe-
ter som hamnar mellan Rv42 och planerad gata i området.

2. Räddningstjänsten anser att det inte är optimalt ur 
risksynpunkt att placera en förskola nära en farligt godsled, 
även om avståndet till känslig verksamhet 50 meter uppfylls. 
Riskbedömningen bygger på att man är inomhus, vilket 
skapar osäkerheter kring uteplats för förskola.

Räddningstjänsten förespråkar att förskola inte placeras i de 
delar av planområdet som är närmst Rv42.

Kommentar
Yttrande 17-09-29                                                                   
1. Riskutredningen har uppdaterats och rekommendatio-
nerna säkerställts i detaljplanen. För nya byggnader tillåter 
detaljplanen inom avståndet 25-40 meter från vägen endast 
radhus och kedjehus. I södra delen regleras max två våningar. 
För det norra kvarteret, som är beläget 3-4 meter högre än 
vägen, medger detaljplanen radhus i tre våningar.

2. Lösningar för att stoppa utflödet av släckvatten har 
studerats i dagvattenutredningen. Planbeskrivningen har 
kompletterats. med information att utflödet från dagvatten-
dammarna ska kunna stängas av i händelse av brand.

3. Räddningstjänstens önskemål angående brandvat-
tenkapacitet förs vidare till Borås Energi för beaktande vid 
projketering och utbyggnad av VA. 
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4. Räddningstjänstens höjdfordon kan nå merparten av husen 
i området. För de byggnader som inte kan nås ska andra 
utrymningslösningar säkerställas i bygglovsskedet. 

Kompletterande yttrande 18-02-20                                                                   
1. Planbestämmelse om att byggnader inom 100 meter från 
riksvägen ska förses med möjlighet att stänga av ventilation 
har införts på plankartan.

2.Planförslaget har ändrats med två alternativa lägen för 
förskolan på ett avstånd mellan 90-250 meter från väg 42.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva och har alla 
förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde i natur-
nära läge. I närheten av detaljplansområdet finns Kypesjöns 
friluftsområde med Tosserydssjöarna. Här är det bra att man 
säkerställer och förbättrar allmänhetens tillgänglighet till 
området.

Att dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 stängs, 
bidrar till säkra och trygga trafikmiljöer. Den nya gång- och 
cykelvägen utmed Tosserydsvägens nya sträckning behöver 
kompletteras med någon form av överfart/tunnel så att 
oskyddade trafikanter kan ta sig ner mot sjön på ett säkert 
sätt. Man behöver överväga att bygga cykelbanor på områdets 
övriga gator, för att möjliggöra för barn och unga att cykla 
till skola och fritidsaktiviteter.

En lekplats planeras i området och med fördel kan man även 
planera för en yta som omfattar en aktivitetsplats. Då ökar 
man möjligheterna för olika generationer att mötas, vilket 
gynnar tryggheten i området.

En positiv effekt av att man bygger nytt är att området blir 
tillgängligt för personer med olika funktionsvariation.

Kommentar
På grund av att lokalgatorna med allmän platsmark ändrats 
till kvartersmark (se vidare svar till kommunstyrelesen S1) 
är den tänkta och mest naturligt placerade entrén till stigen 
mot friluftsområdet Kype inte längre möjlig att säkerställa 
i detaljplanen. Stigen mot Kype kommer dock ändå att 
vara allmänt tillgänglig via en ny gångväg över det centrala 
parkområdet. Behovet av plats för en mindre parkeringsplats 
i syfte att kunna nå klätterklipporna med utrustning säker-
ställs ändå men med en annan placering. Kommuen avser 
att ha del i gemensamhetsanläggningen för väg genom det 
mittersta östra kvarteret. På så sätt säkerställs både behovet 
av att kunna ta ut skog från kommunens skogsfastighetet 
och tillgängligheten till parkeringen för klätterklippan. 
Parkeringsplatsen kan ordnas inom anvisat området inom 
kommunens naturmark, bortanför kvartersvägens vändplan.

Gång- och cykelpassage över väg och järnväg finns vid 
Långestensrondellen, med möjlighet att nå Öresjö. Trafikver-
ket som är väghållare för väg 42 anser att gångpassagerna 
över vägen är säkra. Det finns även en gångfålla längre norrut 
över järnvägen, som Trafikverket dock planerar att stänga. 
Kommunen finner det inte ekonomiskt försvarbart att bygga 
en planskild passage som ersättning för gångfållan. Cykelba-
nor planeras längs huvudgatan genom det nya området.

En del av tidigare föreslagen naturmark föreslås i gransk-
ningsförslaget bli parkmark, vilket ger större möjlighet att 
anlägga t.ex. lekplatser och aktivitetsplats. En lekplats föreslås 
i det södra parkområdet.

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden godkänner den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Noteras. 

S13 Polismyndigheten
Framhäver vikten av att ha ett brottsförebyggande perspektiv 
redan i framtagandet av detaljplanen, även om det främst är 
aktuellt vid själva byggnationen.

I övrigt har Polismyndigheten ingen erinran.

Kommentar
Det sociala perspektivet med trygghetsfrågor och brottsfö-
rebyggande perspektiv ska alltid genomsyra utvecklingen av 
staden och framtagandet av detaljplaner. Konkreta synpunk-
ter på eventuella förbättringar av planförslaget i denna fråga 
välkomnas.

S14 Förskolenämnden  
Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen.

Antalet förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår 
planering för att bygga en förskola på Sjöbo. Det stora antalet 
bostäder i detaljplanen påverkar dock behovet av förskoleplat-
ser i så stor omfattning att ytterligare en förskola i området 
kan behövas. Förskolan bör ha 120 utbildningsplatser och 
inne- och utemiljö som följer boverkets rekommendation på 
kvadratmeteryta per barn.

Kommentar
Planförslaget möjliggör två alternativa platser för en 
förskola, varav det norra kvarteret är möjligt att genomföra 
med nuvarande markägoförhållande och genom avtal med 
exploatören. Planförslaget utgår från att 120 förskoleplatser 
ska rymmas och att gården ska vara minst 3000 kvm, vilket 
motsvarar 25 kvm per barn och överenstämmer med Borås 
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riktlinjer för förskolor. Föreslagna placeringar, utformning 
och ytor har skett i dialog med förskoleförvaltningen  och 
lokalförsörjningsförvalningen.

S15 Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplan som möjliggör 
Tosseryds förtätning med fler bostäder och verksamheter. 
Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att 
erinra mot planförslaget. Behov av skolplatser på Sjöbo ökar. 
Fler skollokaler kommer att behövas i takt med att Norra 
Sjöbo, Sjöbo Ängar och Tosseryd blir bebyggda. 

Kommentar
Behovet av skola har dikuterats mellan förvaltningarna, 
ingen skola bedöms behöva tillskapas inom planområdet.

S16 Sociala omsorgsnämnden  
Tillstyrker planförslaget. Framhåller att området verkar 
mycket lämpligt för ett boende enligt LSS (Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) exempelvis ett 
gruppboende med enplanslösning. Behovet av boende enligt 
LSS är stort. Det är också viktigt att tillgängligheten gällande 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är 
god.

Kommentar
Planförslaget möjliggör gruppboende och boende enligt LSS, 
men reglerar det inte. Kommunen äger ingen kvartersmark 
som skulle kunna markanvisas.

Tillgängligheten inom området bedöms bli god, då vägar och 
nya byggnader anpassas till gällande tillgänglighetskrav.

S17 Västtrafik, 17-09-01
Västtrafik ser positivt på att nya bostäder kommer att ge ett 
större resandeunderlag för kollektivtrafiken och att den nya 
vägen kommer att underlätta för bussarna som får en bättre 
infart till området. Det behövs dock en vändplats i Tosseryd 
för att ha rätt förutsättningar för att kunna möta ett ökat 
behov av kollektivtrafik.

I texten behöver det göras en justering för vilka linjer som 
trafikerar hållplatserna utmed riksvägen.

Trafikförsörjningen av området planeras primärt ske inom 
ramen för stadstrafiken och konkret trafikeringsupplägg och 
vilket utbud som är aktuellt tas fram längre fram i processen.

I samband med bebyggelsen och i samband med pågående 
ÅVS för riksväg 42 så är vi i behov av en hållplatsöversyn 
beträffande antal hållplatser och avstånden mellan dessa.

Kompletterande yttrande 17-11-27
Ser positivt på att nya bostäder ger ett större resandeunderlag 
för kollektivtrafiken och att den nya vägen kommer att 
underlätta för stadstrafiken, som får en bättre infart till 
området. Viktigt att utforma gatan genom området på ett 
sådant sätt att den möjliggör trafikering med stadstrafikbus-
sar. Bussanslutning mellan ny lokalväg och befintlig Tosse-
rydsväg är viktig för att vi ska kunna försörja hela området. 

Kommentar
Borås Stad verkar för att en vändplats i Tosseryd ordnas men 
kommunen är inte huvudman eller fastighetsägare.

Planbeskrivningen justeras avseende busslinjer.

En ny hållplats för stadsbusslinjen planeras inom område för 
BUSSGATA i norra delen av planområdet. 

Kommunen har haft dialog med Västtrafik angående 
hållplatslägen vid riksväg 42, men inte fått klara besked om 
eventuella nya lägen. 

S18 Försvarsmakten
Har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.

S19 SGI
Instämmer i bedömningen att stabiliteten inom planområdet 
är tillfedsställande för befintlig topografi med en utbredd 
marklast på 30 kPa.

Rekommendation avseende åtgärder vid torvmark (masskift-
ning) som finns med i PM saknas i planbeskrivningen.

I PM anges att block ska skrotas ner för att inte utgöra risk. 
Detta säkerställs inte i nuläget på plankartan. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhets-
synvinkel att fortsatt planläggning är möjlig förutsatt att 
de geotekniska förutsättningarna enligt ovan förtydligas i 
detaljplanen.

Kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med information om att 
sydvästra delen av planområdet gränsar till torvmark.

Områden där block ska skrotas ligger inom kvartersmark. 
Bestämmelse har införts på plankartan för att säkra risk för 
blockras. 
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2. Yttranden från sakägare
S22 Tosseryds samfällighetsförening
Vägsamfälligheten har invändningar mot planförslaget med 
avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet och samordning 
av drift och underhåll mellan den kommunala vägen och 
Tosseryds vägsamfällighet.

Samfälligheten anser även att många av de bifogade utred-
ningarna är inaktuella då de inte är baserade på det antal 
invånare och de bostadstyper som föreslås. Saknar utred-
ningar och mätningar om hur detaljplanen kommer påverka 
befintlig trafik och befintliga vägar.

Framkomlighet
Samfälligheten anser att förtätning av hus, torg, passage, 
busshållplatser, parkeringar för boende och besökande samt 
tung trafik till/från företag i ”gamla Tosseryd” resulterar i 
svår framkomlighet.

Anser att den uppskattade trafiken, ca 2000 bilresor per 
dag, låter för låg med tanke på läget. Det borde göras en 
ny trafikmätning för att få korrekt uppskattning av dagens 
trafikintensitet och framtida behov och belastning. 

Ifrågasätter lämpligheten i att dra tung trafik till befintliga 
företag och ridklubben i Tosseryd genom ett bostadsområde. 

Informerar om att en del av befolkningen i Tosseryd åker 
Knektåsvägen upp mot Hybergsvägen för att ta sig till Borås 
ostligare delar. Antar att en del av de boende i planområdet 
kommer välja samma väg. Anser att vägen inte kommer 
kunna hantera den ökade belastningen. 

Trafiksäkerhet
Mycket tättbebyggt med risk för vuxna och barn då vägen 
skär rakt genom det nya bostadsområdet.

Både ”gamla” och ”nya” Tosseryd kommer att vara extremt 
beroende av bilar eftersom närmaste skolor är 3-5 km och 
daglighandel 7-8 km vilket påverkar behovet av antalet 
fordon per hushåll. Detta kommer göra området mycket 
biltätt med risk för olyckor. 

Den nya planen ger Tosseryd en ny anslutning till väg 42 då 
nuvarande anses osäker. Med de förbättringar som gjorts för 
att öka säkerheten bedömer samfälligheten att nuvarande 
sträckning är säkrare än den föreslagna.

Drift och underhåll
Enligt detaljplanen ska vägen byta huvudman mitt på 
sträckan vilket samfälligheten tror kommer vara olämpligt 
och svårt att samordna.

Förslag till trafiklösning
Vägsamfälligheten har kommit fram till att det behövs en 
alternativ utfart än vad som anges i detaljplanen. Vilket skulle 
kunna vara att behålla den befintlliga som funnits i över 50 
år, dock med viss förbättring av säkerheten till R42. 

Vägsamfälligheten behåller sin nuvarande sträckning samt 
förrättar ny C-väg för detaljplanens norra del om Tosseryds-
vägen. (Se bild nedan.)
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Förslag till nybyggnation
Det nya området i detaljplanen bör minskas vad gäller 
antal bostäder. Ursprungligen beräknades ca 200 bostäder i 
enplansvillor (PEAB ”Sjöbo ängar”) vilket nu har vuxit till 
ca 460 bostäder med ett kluster av höga hus vilket inte passar 
in i den ”lantliga miljön” som området beskrivs och består 
av. Förslaget är att bygga som ”Sjöbo ängar” d.v.s enfamiljs-
villor och placera höghusen på Nordskogsområdet söder om 
Tosseryd, vilket är förberett med yta och väganslutning till 
Nordskogsledens rondell. 

Kommentar

Tosserydsvägen
Sedan samrådet har dialog om vägdragningen genomförts 
med politiker, Tosseryds samfällighetsförening, Tosseryd 
intresseförening, Västtrafik och Trafikverket. Flera alternativ 
har studerats och en trafikutredning har tagits fram som 
redovisar nuvarande situation och beräkningar av trafik i 
framtiden. 

Granskningsförslaget innebär att Tosserydsvägen behålls i 
sin nuvarande sträckning och Tosseryds samfällighetsfören-
ing (vägföreningen) behåller huvudmannaskap för samma 
område som idag. Huvudgatan genom det nya området får 
kommunalt huvudmannaskap och kopplas inte samman med 
Tosserydsvägen, förutom för busstrafik samt gång- och cykel-
trafik. Det löser till stora delar de problem med framkomlig-
het, trafiksäkerhet, drift och underhåll som vägföreningen 
uttrycker oro för. Den tunga trafik som förekommer på 
Tosserydsvägen kommer inte behöva passera genom det nya 
bostadsområdet. Det innebär dock också att de säkerhetshö-
jande åtgärder som vägföreningen efterfrågar i korsningen 
Tosserydsvägen inte är möjliga, enligt uppgift från Trafikver-
ket. Det beror på att Trafikverket i första hand vill stänga 
korsningen och har meddelat att ingen ökad trafikbelastning 
eller ombyggnad av korsningen kan accepteras. 

Kommunen har i trafikutredningen förordat Scenario 2, 
vilket innebär att korsningen byggs om för ökad säkerhet 
och kapacitet och att huvudgatan i planområdet kopplas 
ihop med Tosserydsvägen. Det skulle innebära att både 
Tosseryd och planområdet fick tillgång till två utfarter mot 
väg 42. Alternativet har inte accepterats av Trafikverket och 
kommunen har därför valt att gå vidare med scenario 3B, 
där Tosserydsvägen finns kvar i nuvarande skick men helt 
separerat från planområdets biltrafik. 

För synpunkter kring områdets föreslagna bebyggelsetäthet 
och byggnadshöjder se svar till Tosseryds intresseförening 
S26. 

S20  Torpa-Sjöbo 2:10 
Ägaren till fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har invändningar 
mot att utvecklingen av området har ändrats från att gälla 
ett villaområde med lantlig charm till en ny stadsdel med 
höghus. Anser att detta innebär kraftigt ökad trafik och att 
den lantliga karaktären på området kommer gå förlorad. 

Har invändningar mot att fastigheten kommer hamna i 
mitten av en ny stadsdel med ökad insyn, trafikbelastning 
och mängd människor som rör sig i området. Anser att 
det skulle se visuellt märkligt ut med höghus i den vackra 
naturen. Vill att man ska ta tillbaka den ursprungliga idén 
om ett villaområde med lantlig charm och 60-80 bostäder 
som Borås Stad och entreprenören tidigare sagt. 

Har sålt delar av området som kommer bebyggas och är 
mycket besvikna över hur ärendet hanterats. 

Kommentar
För att skapa ett underlag för förskola, utökad kollektivtrafik 
och eventuell övrig service föreslås att området byggs ut 
med en större mängd bostäder. För att uppnå den täthet 
som behövs har avvägning gjorts mellan att bygga en del 
högre hus eller ta mer naturmark i anspråk för att bygga fler 

Samrådet Förordats av kommunen Föreliggande granskningsförslag
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hus med lägre höjd, exempelvis villabebyggelse. I detta läge 
har det bedömts som en mer effektiv markanvändning att 
bygga en del högre hus för att kunna bevara mer park- och 
naturmark. Ett annat syfte är att komplettera den befintliga   
bebyggelsen med andra typer av bostäder. Inför gransk-
ningen har bebyggelsen närmast Tosseryd sänks. Den högre 
bebyggelse är såsom i samrådet föreslagen i anslutning till 
berget och skogen i öster och har därmed stöd av landskapets 
form.

Byggnaderna närmast fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har 
tre våningar. Jämfört med dagsläget när fastigheten ligger 
ensam i slutet på en egen väg kommer trafik och insyn öka. 
Avståndet mellan de nya bostäderna och det befintliga huset 
är över 25 meter, varför det inte bedöms innebära betydande 
olägenhet. Trafikförslaget har efter samrådet ändrats så att 
endast trafiken från planområdet kommer passera fastigheten 
medan befintliga boende i Tosseryd även i fortsättningen 
kommer att ha en egen tillfart från väg 42. 

För synpunkt om bebyggelsetäthet och byggnadshöjder se 
även kommentar till S26.

I granskningshandlingen utökas byggrätten på fastigheten 
Torpa-Sjöbo 2:10 enligt önskemål möjliggöra för avstyckning 
av två villatomter. För ökad flexibilitet i framtiden möjliggörs 
även förskola som alternativ användning inom kvarteret som 
fastigheten ingår i.

S23 Torpa-Sjöbo 2:42
Undrar om kommunen är intresserad av att köpa fastigheten 
Torpa-Sjöbo 2:42.

Kommentar
Kommunen har avböjt att köpa fastigheten. Efter samrådet 
har exploatören köpt fastigheten och planområdet har utökats  
med en mindre del av fastigheten, ca 7000 kvm.

S21 Skanova
Har inga invändningar mot planen. Bifogar karta med 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område, samt 
kontaktuppgifter för flytt av ledningar respektive kartor och 
utsättning.

Kommentar
Skanovas ledningar kommer flyttas. Informationen vidarebe-
fodras till exploatören.

3. Synpunkter från övriga
S24  Borås klätterklubb
Klätterklubben ser inga hinder för klättring på de klippor 
som ligger i angränsning till det tänkta bostadsområdet 
och är mycket tacksamma att detta tagits med i planen då 
lämpliga, naturliga klätterklippor nära staden i stort sett är 
omöjliga att skapa. Det är mycket uppskattat att Borås stad 
visar förståelse för vilka värden stadsnära rekreationsområ-
den har för invånarnas välmående och att det till och med 
kan förbättra anseendet på staden och bidra till inflyttning. 

Ser en möjlig konflikt i möjligheten att parkera i området. 
Välkomnar förbättrade möjligheter att ta sig till/från klip-
porna med buss. Vid klättring krävs dock en del utrustning 
varför det är fördelaktigt att åka/köra bil nära intill klippan 
och det kommer även klättrare som inte bor i Borås och 
enklare tar bilen. Eftersom klipporna är relativt välbesökta 
skulle framtida irritationsmoment med besökare som parke-
rar på gatan troligtvis kunna undvikas om det skapas en 
besöksparkering för 4-5 bilar. 

Kommentar
I planarbetet har olika alternativ för att öka tillgängligheten 
till naturområdet inklusive klätterväggar studerats. I gransk-
ningen föreslås en annan närmare placering av en parkering 
till klätterklipporna. Parkeringen ska vara tillgänglig via 
en kvartersväg, vilket förutsätter att kommunen är del av 
gemensamhetsanläggningen. Se även svar till S11.

S25 Naturskyddsföreningen
Anser att bredare skyddszoner till biotopskyddsområdena 
behövs för att vilda djur ska kunna förflytta sig ostört i 
skyddszonerna. 

Naturskyddsföreningen förordar en annorlunda anslutning 
till Fristadsvägen som inte delar av fuktstråket i sydväst. 
Våtmarksområdet bör vara en orörd enhet för grodornas 
välbefinnande.

Kommentar
Kommunen har haft tidig dialog med Skogsstyrelsen om 
det skogliga biotopskyddet Räfserydravinen och begränsat 
bebyggelsen i det angränsade området.

Ingrepp i dammen för groddjur är nödvändigt för att kunna 
anlägga infartsgatan från Långestensrondellen. Vid ingrepp 
ska kompensations- och säkerhetsåtgärder utföras så att 
groddammen behåller sin funktion som habitat för groddjur.
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S26  Tosseryds intresseförening
Intresseföreningens mål är att bevara den lantliga miljön och 
att värna om vårt fina område och historia samt att få med 
alla tosserydsbor i en gemenskap. 

Intresseföreningen är kritisk till att få en ny stadsdel som 
närmaste granne. Är oroliga för att bebyggelsen ska upplevas 
frikopplad från övriga samhället. Anser att en så stor koncen-
tration av människor kommer påverka naturen negativt 
i avseendet nedskräpning och ansträngning av naturen. 
Ifrågasätter om planförslaget tar hänsyn till hag-, åker- och 
känsliga våtmarker kring Tosseryd.

Anser att värdet på bygden kommer förändras av höga hus 
som skymmer naturen. Därför ställer sig Tosseryds intres-
seförening mycket kritiska till den nuvarande detaljplanen. 

Är kritiska till att kommunen är positiva till högre hus än vad 
som anses skäligt för att smälta in i miljön och som kommer 
överbefolka området. Anser att en snabb exploatering 
innebär svårigheter att få dessa att bli en del av det befintliga 
samhället och risk för segregering.

Föreningen har möjlighet att ta in ett stort antal medlemmar, 
men är oroliga för att det inte kommer fungera med 460 nya 
hushåll och att förenngen kommer dö ut.

Tosseryds intresseförening har efterfrågat en lekplats men 
intresset har varit svalt från kommunens sida. Många 
bybor känner sig besvikna på kommunen när det inte gick 
att uppfylla det önskemålet men nu för egen vinning ska 
godkänna en detaljplan och använda sig av våra grönområ-
den.

Föreningen ser Tosseryd som ett lantligt villaområde och 
tycker att byggnaderna i den nya planen skall vara endast 
villor eller radhus med max två våningar. Den planerade 
vägen genom ett tätbefolkat bostadsområde bör istället 
läggas utanför byggnaderna med endast en utfart till Tosse-
rydsvägen. Det går många tunga fordon och hästtransporter  
området.

Tosseryds Intresseförening anser att den tänkta detaljplanen 
är förhastat gjord då man inte har tagit tillräcklig hänsyn till 
de analyser och studier som gjorts angående miljö och sociala 
faktorer. 

Kommentar

Planområdets närhet till Tosseryd
Efter samrådet har den norra delen av planområdet, närmast 
befintliga bostäder i Tosseryd, utgått ur detaljplanen. 
Planområdets koppling till befintliga Tosseryd blir mindre 
på grund av den separerade trafiklösningen. Kommunen 

bedömer ändå att de två områdena kan komplettera varandra 
genom att fler får möjlighet att bo nära naturen i Tosseryd 
samtidigt som de som idag bor i Tosseryd får bättre tillgång 
viss service med förskola, tätare kollektivtrafik och ett 
säkrare stråk för gång- och cykeltrafiken. Planområdet ligger 
i utvecklingsstråket mellan Borås och Fristad och bedöms 
därmed bli en del av ett större sammanhang. 

Natur- och rekreationsområden
Kommunen bedömer att de stora natur- och rekreations-
områdena med fina stigstråk genom Räfserydskogen som 
ansluter till Kypeterrängen räcker till för alla och ser positivt 
på att fler människor ges möjlighet att bo i närheten av 
naturen. För planområdets behov av ytor för lek och närre-
kreation  kommer gott om park och naturmark att sparas och 
utvecklas inom planområdet, vilket också kan vara en kvalité 
för de boende i Tosseryd som idag saknar en lekplats.  Försla-
get har justerats i dialog med bland annat kommunbiolog, 
som hjälpt till med avvägningar om vilka delar av området 
som är mest lämpliga att exploatera respektive viktigast att 
bevara.  Planförslaget bedöms inte innebära negativ påverkan 
på kringliggande natur och de boende i Tosseryd kommer 
även i fortsättningen ha de naturnära kvaliteter som är 
uppskattade idag. 

Antal bostäder och boende
Planområdet ligger i området mellan Borås och Fristad som i 
översiktsplanen pekats ut som kommunalt utvecklingsstråk, 
där bebyggelse ska lokaliseras så att underlaget för kollek-
tivtrafiken ökar och möjligheten att utveckla lokal service 
stärks. Den strategiska planen för Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd anger att efterfrågan på att bosätta sig i området 
är mycket stor och att det finns en önskan att få fram fler 
bostadstomter. Kommunen ser positivt på att staden växer 
här såväl som på många andra platser runt om i staden. Då 
planområdet är stort kommer inte allt att byggas ut på en 
gång utan i etapper under ett flertal år. Närheten till staden, 
god kollektivtrafik och naturområden gör området både 
hållbart och attraktivt för nya bostäder. För att skapa bättre 
underlag för stadsbusslinjen, för viss service inom området 
samt för investeringar i nya gator, gång- och cykelväg, parker 
med lekplats och annan infrastruktur har det bedömts som 
lämpligt med ett större antal bostäder inom planområdet. 
En annan viktig aspekt som kommunen eftersträvar i all 
planering är att åstadkomma levande stadsdelar med en 
blandning av bostäder och verksamheter. Genom att skapa 
ett varierat utbud av boendeformer som attraherar människor 
i olika faser av livet och därmed ger en bättre ålderspridning 
och mångfald, möjliggörs t ex. kvarboende i Tosseryd för de 
som inte längre vill bo i eget hus.

Bebyggelsetäthet och byggnadshöjder
För att uppnå en viss täthet har avvägning gjorts mellan att 
bygga en del högre hus eller ta mer naturmark i anspråk för 
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att bygga fler hus med lägre höjd, exempelvis villabebyg-
gelse. I detta läge har det bedömts som en mer effektiv 
markanvändning att bygga en del högre hus för att istället 
kunna bevara mer park- och naturmark. Ett annat syfte är att 
komplettera den befintliga bebyggelsen i Tosseryd med andra 
typer av bostäder. 

Inför granskningen har byggnadshöjden för husen utmed 
Tosserydsvägen sänks till 2-3 våningar. Högre bebyggelse 
placeras vid torget och i östra delen där byggnaderna får stöd 
av topografin med berget och skogen i ryggen. Se även svar 
till S36.

Lekplats i Tosseryd
Kommunen äger idag ingen mark i Tosseryd som kan använ-
das för en kommunal lekplats. Inom planområdet planeras en 
kommunal lekplats i ett av områdena som föreslås bli park i 
detaljplanen. 

Trafik, miljö och sociala faktorer
Trafikförslaget har ändrats, se svar till Tosseryds samfäl-
lighetsförening S20. Flera olika planutformningar har 
studerats och det som nu föreslås med en central huvudgata 
med separat gång-och cykelväg genom området, ett torg som 
mötesplats samt generöst med parkmark med flera gångvä-
gar och en lekplats bedöms ge en god helhet och en trygg 
boendemiljö. 

S28  Torpa Sjöbo 2:43
Protesterar mot föreslagna höga hus, anser att de kommer 
förstöra den lantliga miljön. Ifrågasätter om det är bra att 
planera ett bostadsområde så nära riksväg 42 när man byggde 
en ny väg för att avlasta Sjöbo från samma trafik. Vill behålla 
den gamla utfarten till RV42. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

S29  Torpa-Sjöbo 2:44 
Är positiv till utbyggnad av Tosseryd och ny utfart, men har 
invändningar mot att vägen ska gå över ett torg. Anser att 
man inte tagit hänsyn till trafiken som redan idag passerar. 
Önskar maximal partiell hastighetsbegränsning till 30 km/h.

Har även invändningar mot att få höghus till granne och 
som utsikt. Anser att en plötslig befolkningsökning med 450 
bostäder, ca1500 personer, blir katastrofal för Tosseryd.

Uttrycker oro för att dessa höghuslägenheter och flerbo-
stadshus med tillhörande bullerplank invid riksväg 42 kanske 
inte blir så attraktiva och att det i förlängningen leder till 
segregering.

Anser att det är oansvarigt att förlägga hela Borås årliga 
befolkningsökning till en plats. Tror inte att detta förslag är 
en bra lösning, varken för dom som bor i Tosseryd idag eller 
för dom i förslaget tilltänkta.

Anser att Tosseryd skall bebyggas med villor (högst två 
våningar och max 60 bostäder) och att höghus gör sig bättre 
på Nordskogen.

Kommentar
Trafikförslaget har ändrats, se svar till S20. Planområdet har 
minskats och hushöjderna närmast Tosserydsvägen sänkts till 
2-3 vån, se svar till S 26.

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Bostäder i Nordskogen
I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål. 

S30  Tosseryd 1:4
Håller med om att Borås behöver fler bostäder men ifrågasät-
ter hur kommunen kan öka ett område med 600% i befolk-
ning. Anser att sammanhållningen och naturen i Tosseryd 
kommer raseras.

Undrar hur parkeringen ska lösas, räknar med 1,5 bilar per 
hushåll.

Ifrågasätter vägdragninen som kommer öka belastningen 
på Tosserydsvägen och Hybergsvägen/Knektåsvägen. 
Tosserydsvägen är inte kommunal, anser att befintliga 
boende kommer få bekosta ökade trycket. Anser att utfarten 
genom området inte är genomtänkt och kommer orsaka kaos 
i morgontrafiken.

Anser att ökningen av boende riskerar att leda till nedskräp-
ning av naturen och förstörd betes- och åkermark. Ifrågasät-
ter att kommunen inte vill stå för en ny lekplats i Tosseryd 
men vill använda grönområdena i Tosseryd till dem som 
flyttar in.

Anser inte att det är genomtänkt att placera ett nytt bostads-
område 25 meter från en riksväg på grund av avgaser och 
buller. Utredningarna är gjorda utifrån gammalt underlag 
med 60 villor/radhus. Hänvisar till Sjöbo där trafiken dragits 
om. 
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Ifrågasätter möjligheterna att påverka förslaget, anser att det 
känns ogenomtänkt och undrar varför det är så bråttom.

Ifrågasätter hur 7-våningshus kan sägas vara lantligt. 
Uppmanar till att istället bygga villor och istället bygga på 
fler områden i Borås. 

Tycker att det är tråkigt att det inte kan få finnas lantliga 
samhällen i Borås utan att det ska tryckas in höga hus. 

Önskar att ett nytt förslag till detaljplan tas fram utan de 
brister som finns i detta förslag.

Kommentar
För frågor om antal nya bostäder, byggnadshöjder, slitage 
och nedskräpning av naturen se svar till S26. 

Parkering
Planförslaget följer Borås parkeringsregler och har en 
generell målsättning om en parkeringsplats/hushåll. Om man 
väljer att även arbeta med mobilitetsåtgärder finns möjlighet 
att minska parkeringstalet. Parkeringen ska lösas på kvarter-
mark och bevakas i bygglovet. 

Trafikförslaget har ändrats, se svar till S20. 

Trafikbuller och risk vid väg 42
Förslaget har tagits fram utifrån prognosticerad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. Nya utredningar baserade på senaste 
förslaget har tagits fram inför granskningen.

Samrådsprocessen
Detaljplanen följer den demokratiska process som gäller 
enligt Plan- och bygglagen, där samrådet är det första 
tillfället att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med 
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla 
in kunskap om det aktuella planområdet. Syftet är också att 
ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en 
detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter. Dialog har 
förts genom två samrådsmöten och ett möte med Tosseryds 
intresseförening och samfällighetsförening. Efter samrådet 
sammanställs alla synpunkter i denna samrådsredogörelse. 
Avvägningar görs mellan olika intressen, vilket innebär 
att alla önskemål inte alltid kan tillgodoses. I detta fall har 
Tosserydsborna bidragit till mycket kunskap om området i 
samrådet, vilket bland annat lett till att den föreslagna vägen 
arbetats om helt. Flera olika förslag har studerats och det 
som nu föreslås med huvudgatan genom området komplette-
rad med kvartersvägar, bedöms ge en god helhet till området 
med en trygg boendemiljö och ett bra samspel mellan gata, 
byggnader och grönytor. 

S31  Tosseryd 1:4, 1:112
Fastighetsägaren har både bostadsfastighet och skogsbruks-
fastighet i Tosseryd och tre företag inom skogsbranchen med 
säte i Tosseryd samt är uppväxt i Tosseryd. Anser att den nya 
planen med upp till 460 bostäder kommer bli en stor utma-
ning för miljön och trafiken. 

Trafikens miljöpåverkan och trafiksäkerheten
1. Överbelastning av R42 mellan 06.30 och 08.00 då flest 
åker till arbetet. Räknar med att minst 400 fordon kommer 
åka till jobbet via V42 under 90 minuter, vilket kommer leda 
till totalt stopp tidvis. Anser att det kommer bli trafikstock-
ningar då Däckvägen endast är enfilig. Hävdar att det redan 
idag är köer för att komma till R42 på morgonen och att det 
inte genomförts någon trafikmätning i Tosseryd på över tio 
år.

2.Ifrågasätter lämpligheten i att bygga ett torg vid en genom-
fartsled där många bilar och även en del tung trafik skall 
passera. 

3.Anser att alla familjer måste ha bil eftersom närmsta 
livsmedelsaffär ligger på Sjöbo 2 km bort eller Knalleland ca 
4 km bort.

4.Anser även att den nya byggnationen kommer betyda att 
belastningen ökar på Knektåsvägen och Hybergsvägen då 
många som jobbar i östra Borås tar den vägen till jobbet. 

Miljöpåverkan på skog och mark
1.Det nya bostadsområdet har två fornlämningar inom 
området.

2.Planen angränsar till nyckelbiotoper där den södra delen 
består av döda eller döende träd. Anser att området är livsfar-
ligt då träden kommer falla i nutid och att det är olyckligt att 
placera bostäder nära biotopen.

3. Tosseryd besår av äldre lantbruksmiljö där åkermarken 
hålls öppen av betesdjur. Anser att befolkningsökningen 
kommer innebära stor belastning på skog och mark.

4.Tosserydssjöarna omges av känslig våtmark och tål inte mer 
belastning än idag.

5.Tillägger att all mark i Tosseryd är privatägd och inte 
lämplig som rekreationsområde till så många invånare.

Anser att Borås stad bör komma med en ny plan eller återgå 
till den tidigare med småhusområde.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

Kommentar
1.För frågor om trafik, se svar till S20 och S37.

2.Bestämmelsen ”torg” har tagits bort från plankartan och 
trafikförslagert ändrats så att gatan inte blir genomfartsväg 
för dem som idag bor i Tosseryd.

3.Planförslaget följer Borås parkeringregler och har en 
generell målsättning om en parkeringsplats/hushåll. 

4.Trafikförslaget har ändrats så att biltrafik från det nya 
området inte kopplas till Tosserydsvägen och vidare till 
Knektåsvägen och Hybergsvägen.

Miljöpåverkan på skog och mark
1.Fornlämningarna har förundersökts. Se svar till S2. 

2.Ingen bebyggelse planeras i anslutning till nyckelbiotoper. 
Kommunen bedömer inte att träden utgör en fara för allmän-
heten.                                                                 

3. Se svar till S26. 

4.Planområdets dagvattenhantering belastar inte Tosseryds-
sjöarna.

S32a och b Tosseryd 1:5 och 1:6 
Boende på Tosseryd 1:5 och 1:6 har inkommit med två 
yttranden med nedanstående synpunkter. 

Är oroad inför planen vad gäller exploateringen för markom-
rådet och ifrågasätter varför. Oron berör hur planen påverkar 
det vardagliga livet och anser att medborgardialog bör 
användas som verktyg.

Betonar att Tosseryd är en by på landet och anser att höga 
hus inte värnar om den befintliga småskaligheten. Har 
synpunkter på höghusens eventuella påverkan på utsikt samt 
hur placeringen vid vägen påverkar luftkvalitén för de boende 
i det nya området.

Anser att trafikflöden inte är utredda och att problem därför 
kommer uppstå om planen genomförs.

Motsätter sig nybyggnationen av planområdet. Hänvisar till 
mängd nya hushåll i förhållande till trafik-, miljö-, kulturell-, 
hälso- och hållbarhetsaspekt. Anser att planförslaget får 
negativa konsekvenser för företagare och boende.

Anser att materialet inte är ett korrekt underlag ur trafiksyn-
punkt för beslutsfattare att fatta beslut utifrån. Anser att 
trafiksituationen är ohållbar i planen vad gäller gatubredd och 
mängd fordon.

Uttrycker en oro att information inte inhämtats från de 
berörda i området. Citerar ur rapporten ”Hållbar stad-

sutveckling” av Forskningsrådet Formas som behandlar 
kunskapsluckor i stadsutveckling med uppmaning att 
begrunda denna text.

Anser att de boendes miljö i Tosseryd inte planeras för. 
Efterfrågar en medborgardialog. Uppmanar Borås Stad att ta 
ett helhetsgrepp vad gäller planering av infrastruktur, vatten- 
och avlopp och blandad bebyggelse.

Föreslår att planen har lägre och färre hus än förslaget samt 
en extra väg från rondellen vid väg 42.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se svar till S20. 
Dialog har förts genom samrådsmöten samt möte med intres-
seföreningen och vägförningen. Se kommentar S30

S32c  Rappagården
Uttrycker en oro att information inte inhämtats från de 
berörda i området. Citerar ur rapporten ”Hållbar stad-
sutveckling” av Forskningsrådet Formas som behandlar 
kunskapsluckor i stadsutveckling med uppmaning att 
begrunda denna text.

Anser att de boendes miljö i Tosseryd inte planeras för. 
Efterfrågar en medborgardialog. Uppmanar Borås Stad att ta 
ett helhetsgrepp vad gäller planering av infrastruktur, vatten- 
och avlopp och blandad bebyggelse.

Föreslår att planen har lägre och färre hus än förslaget samt 
en extra väg från rondellen vid väg 42.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

Dialog har förts genom samrådsmöten och möten med 
intresseföreningen och vägförningen, se svar till S30.

S33  Tosseryd 1:8
Protesterar mot nybyggnation av 460 bostäder samt utformn-
ingen med höghus. Hänvisar till att trafiksituationen kommer 
ändra Tosseryd från by till samhälle. Anser att planen som 
avsåg 60st villor var mer rimlig.

Anser att placeringen av området bredvid en hårt trafikerad 
väg inte är passande.

Kommentar
För frågor kring för förslagets bebyggelsetäthet och bygg-
nadshöjder se kommentar till S26. 

Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se svar till S20.

Förslaget har tagits fram utifrån prognosticerad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker.
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S34 Tosseryd 1:8 
Uttrycker chock över den föreslagna detaljplanen och 
förändringen från 60 villor till 400 till och dessutom höghus. 
Upplever det som att kommunen bygger nytt till varje pris 
även om det påverkar Tosserydsborna och naturen runt om 
på ett negativt sätt.

Anser att området vid Nordskog lämpar sig perfekt till den 
föreslagna detaljplanen och föreslår att Stena Metall flyttas.

Anser att det idag går bra att rida i området och längs 
Tosserydsvägen, men att det inte kommer vara möjligt med 
den nya planen på grund av för mycket trafik och att det 
inte kommer vara säkert för ryttare att vistas på vägen och 
området omkring.

Vill att Tosseryds lantliga idyll ska bevaras och önskar att 
kommunen ska lyssna på Tosserydsborna.

Kommentar
För frågor kring för förslagets bebyggelsetäthet, byggnads-
höjder och påverkan på naturen se kommentar till S26. 

Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se svar till S20. 
Trafiken på Tosserydsväge bedöms inte påverkas av förslaget.

I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål. 

S35  Tosseryd 1:12
I norra delen två våningshus bägge sidorna gamla vägen.

Kommentar
Norra delen har utgått ur planområdet efter samrådet. Söder 
om Tosserydsvägen föreslås bebyggelse i 2-3 våningar.

S36  Tosseryd 1:15
Positiva till att fler bostäder byggs i Borås samt att Tosseryd 
byggs ut den medföljande förbättringen av kommunikation 
och vägnät.

Synpunkter på utformning av infrastruktur och byggnation. 
Citerar ur planbeskrivningen vad gäller utformning av 
byggnation samt förhållande till naturen och den lantliga 
karaktären. Är nöjd med denna skrivelse men anser att 
planförslaget inte stämmer in på denna. Exemplifierar genom 
att jämföra höghus med den lantliga karaktären som beskrivs. 
Pekar på att Tosseryd idag består av villor, gamla gårdar och 
ett trevånings hyreshus.

Anser att förslaget inte tar hänsyn till lokal tradition och 
stads- och landskapsbild.

Håller med om att en ny anslutning och uppfart behövs. 
Anser att befintlig är en trafikfara. Anser föreslagen placering 

av denna inte bör vara genom ny bebyggelse utan med så få 
utfarter som möjligt samt med en mer trafiksäker cykelbana 
än den befintliga.

Uttrycket oro över antalet nya bostäder och invånare vad 
gäller belastning ny och befintlig infrastruktur. Lyfter 
parkering vid klätterleder som särskilt problematisk.

Kommentar

Lantlig karaktär – hur förslaget förhåller sig till 
platsen
Det stämmer att benämningen lantlig karaktär blir miss-
visande i den bemärkelsen att det handlar om en relativt stor 
exploatering, benämningen tas därför bort som beskrivning. 
Det förtydligas istället att föreslaget i första hand förhåller 
sig till områdets förutsättningar avseende landskapets form 
och natur. Värdefulla ekbryn och bäckdalar sparas som 
allmän park och naturmark. Avseende byggnadshöjderna 
föreslås en stor variation där bebyggelsen i likhet med 
områdets lutning trappas upp från söder och väster mot 
bergsryggen i öster, vilken ger ett visuellt stöd för husens 
höjd och placering.

Trafikförslaget har ändrats efter samrådet så att Tosseryds-
borna får behålla sin utfart och det nya området får en egen, 
som inte kopplas samman med Tosserydsvägen för biltrafik, 
se svar till S20. En gång- och cykelväg kommer anläggas 
längs den nya huvudgatan genom planområdet.

Angående parkering för klättrare, se svar till S11 och S24.

S37  Tosseryd 1:16
Motsätter sig planen i utförandet vid samråd. Hänvisar till 
att utsikten för de boende i Tosseryd blir lidande till förmån 
för utsikt från den nya bebyggelsen. Råder att bebyggelsen 
bör vara två våningar hög. Anser att fasader bör utformas av 
naturmaterial samt falurödfärg eller dylikt för att få bebyg-
gelsen att passa in.

Anser att trädridån bör breddas med hänsyn till att löven 
faller av och ridån då blir för transparent.

Önskar en halvering av antalet nya lägenheter. Anser att det 
blir för många vilket via trafiken anses förstöra Tosseryds 
lantliga framtoning. Är välkomnande gentemot nya boende 
med reservation för antalet.

Framhäver trafiksituationen som problematisk med hänvis-
ning till att det i dagsläget upplevs flaskhalsar. Uttrycker oro 
över hur centrum, Knalleland och Tosserydsvägen ska klara 
av ökningen av trafik.

Vill bevara det gamla och betonar att Tosseryd som by 
kommer att försvinna.
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Kommentar

Utsikten från Tosseryd
Bebyggelsen norr om Tosserydsvägen har utgått ur förslaget 
och byggnadshöjden söder om Tosserydsvägen har sänkts 
till 2-3 våningar efter samrådet. Utsikten från fastigheten 
bedöms därmed inte få någon betydande påverkan.  Planbe-
skrivningen kompletteras med bild som visar hur området 
kommer att se ut från Tosserydsvägen österifrån. 

Utformning av husen                                          
I detaljplanen regleras att de högre husen intill berget i öster 
ska ha träfasad. För hela området har ett kvalitetsprogram 
tagits fram som mer detaljerat beskriver utformningen av 
byggnader inom kvartersmark liksom utformningen av 
områdets parker.

För synpunkt om antal bostäder och påverkan på naturen i 
Tosseryd, se svar till S26. 

Trafikbelastning på riksväg 42 in till centrum
Stadens trafiknät har utretts i Åtgärdsvalstudie Noden Borås 
2018 och det stämmer att väg 42, på sträckan genom Knalle-
land till centrum, pekas ut som en av de sträckor där det finns 
problem med kapaciteten i högtrafik. Studien ger förslag på 
flera olika åtgärder; bl a utreds möjligheten till en ny drag-
ning av väg 180 mot Alingsås som alternativ till väg 42 för 
godstrafiken. Det finns också förslag på hur kollektivtrafiken 
in till centrum kan snabbas upp och göras mer attraktiv, 
vilket skulle kunna minska biltrafiken på väg 42. Kommunen 
arbetar förnärvarande med att ta fram en trafikplan i syfte att 
konkretisera vilka åtgärder och investeringar som kommunen 
avser att göra på kort och lång sikt för att staden ska kunna 
växa med ett fungerande trafiksystem.

Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se svar till S20. 
Planområdet ligger separerat från nuvarande Tosseryd och 
får även en separerad väg. Bebyggelsestrukturen i befintliga 
Tosseryd förändras inte av förslaget. Kommunen bedömer 
att de två områdena kan komplettera varandra genom att fler 
får möjlighet att bo nära naturen i Tosseryd samtidigt som de 
som idag bor i Tosseryd får bättre tillgång till viss service.

S38  Tosseryd 1:18

Vägar-Trafiksituation
Anser att den planerade vägen genom planområdet är osäker 
med hänvisning tung trafik och de antal barn som kommer 
att bo i området. Ifrågasätter om trafikflöden är utredda. 
Anser att torget blir en osäker plats under pendlingstim-
marna.

Idyll
Ifrågasätter höghusbebyggelsen med hänvisning till den 
nuvarande lantliga idyllen. Anser att två våningar är lämpligt 
samt att mängden människor som planeras flyttas in är för 
många samt föreslår att samplanering bör ska med Nordsko-
gen istället.

Samhällsfunktioner
Ifrågasätter platser i grundskolan för de nyinflyttade barnen 
med hänvisning till belastning på Sjöboskolan. Undrar hur 
barnen ska ta sig till skolan säkert du skolskjuts inte ges inom 
planområdet. Lyfter att övergångsställe saknas på Fristadsvä-
gen.

Våra barn
Lyfter oro för att barnens nuvarande fria rörelse i området 
kommer begränsas i och med mer trafik. Föreslår villabebyg-
gelse i stället för höghus.

Miljön
Lyfter buller och avgaser som eventuell problematik för alla 
i Tosseryd. Anser att placeringen längs Fristadsvägen inte är 
genomtänkt. Befarar att antal olyckor kommer öka.

Summering
Anser bebyggelse som binder ihop Tosseryd med Borås 
Stad som positivt. Ser ett mervärde i detta med bland annat 
bättre bussförbindelser, bättre återvinningsstationer och fler 
förskolor. Uttrycker oro över risken att den lantliga idyllen 
byt mot höghusområde.

Kommentar
Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se svar till   S20. 
Trafikräkningar har utförts. 

För frågor om områdets utformning, se S26 och S36. 

Dialog har skett med de kommunala förvaltningar som 
ansvarar för skolor angående behovet av skola i området. 
Det bedöms finnas behov av förskola men inte skola inom 
planområdet. 

Väg 42 är en statlig väg och Trafikverket har fastslagit att 
gångpassagerna över vägen är trafiksäkra. 

Förslaget har ändrats så att Tosserydsvägen inte påverkas av 
den nya trafiken i området. Inom planområdet planeras för en 
ny busshållplats och bättre gång- och cykelvägar, vilket ökar 
tryggheten för barn att röra sig i området. 

Planförslaget är anpassat efter prognos för ökad trafik till år 
2040. Gällande riktvärden för buller klaras inom planom-
rådet. Luftkvalitetsnormerna överskrids inte i området och 
de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
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S39  Tosseryd 1:21
Protesterar mot höghus som kommer förstöra den lantliga 
miljön. Anser att villor som var planen från början går mer 
ihop med övriga Tosseryds boendemiljö. Anser inte att det 
verkar genomtänkt med så många bostäder vid riksvägen när 
man för tre år sedan avlastade Sjöbo från samma trafik men 
tanke på boendes miljö, avgaser och buller. 

Anser inte att vägen genom det nya området är lämplig på 
grund av all tung trafik. Vill ha kvar den gamla vägen.

Kommentar
Angående byggnadshöjder, se svar till S26. 

Förslaget har tagits fram utifrån prognosticerad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker.

Förslaget har ändrats så att Tosserydsvägen blir kvar, se S20.

S40  Tosseryd 1:22
Motsätter sig detaljplanen. Tycker inte att hus över två 
våningar passar om det ska kallas en lantlig miljö. Tycker att 
hus i Tosseryd ska inte gå över trädkronorna.

Ifrågasätter att man bygger jämte RV42 när man byggt om 
vägen från Sjöbo. Anser att nya anslutningsvägen till Tosse-
ryd är katastrof.

Kommentar
De högre byggnaderna i förslaget har placerats i östra kanten, 
så att de är lägre än det bakomliggande skogsbeklädda berget, 
se vidare i svar till S26.

Förslaget har tagits fram utifrån nuvarande och prognostice-
rad trafik för år 2040 och har anpassats för att klara buller-
riktvärden och förekommande risker.

S41 Tosseryd 1:23 
Motsätter sig höghusbebyggelse. Anser genomfart genom 
planområdet problematiskt med hänsyn till antal barn i 
planområdet.

Markerar att Tosseryd som lantlig idyll är anledning till att 
flytta dit och uttrycker oro att det förstörs i och med höghus-
bebyggelsen.

Kommentar
Angående byggnadshöjderna, se kommentar S26.

Planförslaget har ändrats så att genomfarten inte sker genom 
det nya bostadsområdet, se S20.

S42  Tosseryd 1:25
Anser planförslaget som opassande med hänsyn till höghusen 
kontrasterar den lantliga miljön. Uppfattar bebyggelsen som 
en vägg vid ankomst till Tosseryd. Föreslår att höghusen 
placeras mot Däckvägens rondell för att hålla nere höjd över 
havet, i det fall antal boende och höjden på husen inte kan 
justeras.

Varnar för underdimensionering av vägen och föredrar att 
befintlig väg behålls och förbättras.

Kommentar
Angående byggnadshöjderna, se kommentar S26

Planförslaget har ändrats så att genomfarten inte sker genom 
det nya bostadsområdet, se S20.

S43 Tosseryd 1:30
Har invändningar mot höga hus i Tosseryd, vill bevara den 
lantliga idyllen. 

Ifrågasätter att man bygger ett nytt område så nära Fristads-
vägen när man Sjöbo tidigare hade stora problem med stark 
genomfartstrafik. Anser inte heller att det är lyckat att den 
nya vägen går genom det nya området med tanke på trafik 
och de barn som kommer bo i området. Föreslår att det 
istället byggs ett villaområde, även om det inte heller är bra 
med tanke på buller, avgaser och trafik från Fristadsvägen. 

Kommentar
Angående byggnadshöjderna, se kommentar S26.

Planförslaget har ändrats så att genomfarten inte sker genom 
det nya bostadsområdet, se S20.

S44  Tosseryd 1:36
Valde Tosseryd på grund av lugnet, naturen och närheten till 
stan men befarar att planen och exploateringen innebär en 
betongdjungel.

Ifrågasätter hur det lantliga bevaras i och med höghusen. 
Föreslår placering vid Nordskogen.

Utrycker oro för överbelastning och förstörelse av motions-
spår och dylikt på privat mark med hänvisning till planerad 
ökning av invånare.

Anser antal parkeringsplatser som otillräckliga samt att 
vägföreningens väg Knektåsvägen kommer att förstöras och 
kosta föreningen. Anser den nya utfarten som ologiskt med 
hänsyn till de tidigare åtgärderna för att minska trafiken.

Utrycker tveksamhet kring målgrupp och attraktivitet i och 
med vägens närhet och husens utformning. Oroar sig för att 
kommunen får ta kostnad om de inte hyrs ut.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Känner sig som boende förbisedd i processen och befarar att 
Tosseryd som idylls byggs bort.

Kommentar
För synpunkt om den lantliga karaktären, höga hus och 
slitage på naturen, se svar till S26 och S36. 

Trafikförslaget har efter samrådet ändrats så att det inte blir 
någon koppling mellan planområdet och Tosserydsvägen för 
biltrafik. Tosseryd behåller sin nuvarande utfart till RV42 och 
det nya området får utfart via Långestensrondellen. Därför 
bedöms inte mängden bilar som kör på Tosserydsvägen och 
Knektåsvägen att öka nämnvärt. 

Planförslaget har tagits fram utifrån prognosticerad trafik för 
år 2040 på RV42 och har anpassats för att klara bullerriktvär-
den och förekommande risker. 

Målsättningen i planförslaget är en parkeringsplats per 
hushåll, vilket följer Borås parkeringregler. Parkering ska 
ordnas inom kvartersmarken.

Planområdets koppling till både Borås centralare delar och 
direkta närhet till naturen gör att kommunen bedömer att det 
kommer bli ett attraktivt område. Detaljplanen reglerar inte 
om det blir bostadsrätter eller hyresrätter.

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen 
samråda med olika intressenter. Syftet är att förbättra besluts-
underlaget genom att samla in kunskap om det aktuella 
planområdet. Syftet är också att ge intressenter som berörs 
insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet 
att lämna synpunkter på planförslaget. Kommunen gör i 
planarbetet avvägningar mellan olika intressen, vilket innebär 
att alla önskemål inte alltid kan tillgodoses. I detta fall har 
Tosserydsborna bidragit till mycket kunskap om området i 
samrådet, vilket bland annat lett till att den föreslagna vägen 
arbetats om helt.

S45  Tosseryd 1:36
Utrycker oro för utsikt mot betonghus i motsats till dagens 
träd och hagar. Anser att höghus inte går att inkorporera i en 
lantlig miljö.

I övrigt samma skrivelse som S43. 

Kommentar

Utsikten från Tosseryd
Bebyggelsen norr om Tosserydsvägen har utgått ur förslaget 
och byggnadshöjden söder om Tosserydsvägen har sänkts 
till 2-3 våningar efter samrådet. Utsikten från fastigheten 
bedöms därmed inte få någon betydande påverkan.  Planbe-
skrivningen kompletteras med bild som visar hur området 
kommer att se ut från Tosserydsvägen österifrån. 

Utformning av husen                                                  
I detaljplanen regleras att de höga husen intill berget i öster 
ska ha träfasad. För hela området har ett kvalitetsprogram 
tagits fram som mer detaljerat beskriver utformningen av 
byggnader inom kvartersmark liksom utformningen av 
områdets parker.

För synpunkt om antal bostäder och påverkan på naturen i 
Tosseryd, se svar till S26. 

S46 Tosseryd 1:37
Har invändningar mot höghus, anser inte att det smälter in i 
nuvarande miljö. Undrar om någon varit på plats och sett hur 
det ser ut nu och om någon landskapsarkitekt sett/godkänt 
förslaget. 

Anser att området kommer byggas sönder som Druvefors 
och runt gamla Textilmuseet, vill inte se det i Tosseryd. 
Föreslår istället att höga hus byggs vid Nordskogen, där 
O-ringen haft boende, att Stena flyttas och att planeringen i 
Tosseryd fortsätter med villabebyggelse.

Har invändningar mot dragningen av Tosserydsvägen genom 
det nya området, tror att många kommer köra via Gingri/
Hyberg för att slippa köer. Anser att det är bättre att behålla 
utfarten som den är.

Påpekar att en av Trafikverkets korridorer för snabbjärnväg 
går genom Tosseryd, undrar hur planeringen tagit hänsyn till 
det.

Kommentar
Angående höga hus, förslag om villabebyggelse, och den 
lantliga karaktären, se svar till S26 och S36.

I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål.

Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se svar till S20. 
Befintlig utfart kommer behållas, och det nya området får 
ingen koppling för personbilar till Tosserydsvägen.

Planområdet ligger utanför Götalandsbanans utrednings-
område, den lila korridoren är belägen en bit sydost om 
planområdet. 

S46 Tosseryd 1:38
Ifrågasätter hur processen gått till. Ifrågasätter att strategisk 
plan tidigare inte signalerat den nu höga exploateringsgraden. 
Frustrerad över att anledningarna till att bosätta sig i 
Tosseryd, den lantliga miljön och dess omgivningar, nu byggs 
bort. Frågar när, hur och varför den ursprungliga planen med 
villabebyggelse byttes till hög exploatering. Anser att poli-
tiken springer HusArvids ärenden i stället för att bygga en så 
bra stad som möjligt utifrån de styrdokument som finns.
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Kommentar                                                  
Se För synpunkt om den demokratiska processen, se S30.
För synpunkt om antal bostäder och bebyggelsetäthet och 
karaktär se svar till  S26.

Förslaget har tagits fram utifrån prognosticerad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

S48  Tosseryd 1:43
Ägaren till fastigheten Toseryd 1:43 ifrågasätter att infartsvä-
gen till Tosseryd ska ledas genom centrum av det tilltänkta 
området med anledning av risk för köbildning, olyckor och 
ökade utsläpp från bilar vilket påverkar “den lantliga miljön”.

Ifrågasätter också hur flervåningshus kan anses passa in i 
ramen för lantlig miljö.

S49  Tosseryd 1:43
Framför samma synpunkter som S48

Kommentar
Planförslaget har ändrats så att genomfarten inte sker genom 
det nya bostadsområdet.

För synpunkt om byggnadshöjder se svar till S26.

S50  Tosseryd 1:50 m.fl. 

Ny bebyggelse
Ifrågasätter hur de nya husens karaktär kan anses som lantlig 
med hänsyn till dess höjd.

Landskapsbild och gestaltning
Anser att platsen blivit kalhuggen och inte kan tjäna som 
grönstråk. Kritisk mot placeringen av höghus i terrängen 
som innehåller våtmarken och bäckområden. Bifogar bild för 
att visa svårigheterna med att bevara naturen.

Uppskattar med hänvisning till höjdkurvor i illustrations-
planen att husen blir högre än omgivningen och är kritisk till 
detta. Vill att takhöjd anges på planen.

Arbetsplatser
Uppmärksammar att befintliga Tosseryd innehåller flera olika 
typer av verksamheter.

Biltrafik och bilparkering
Hänvisar till Gärdhagen Akustik AB:s ljudnivåberäkning 
och pekar på att den visar på större flöde av fordon än i 
planförslaget.

Angöring och utfarter
Anser att en genomfartsgata inte bör placeras vid en torgyta. 
Varnar för att man inte bygger för framtida flöden. Föreslår 
ny dragning från rondellen, parallellt Fristadsvägen, med 
anslutning som i förslaget.

Övrigt
Anser att höghusen kommer att uppfattas som en mur mot 
befintligt samhälle. Föreslår en ny placering längst ner i 
planområdet.

Anser att planerna bör ritas om för att hamna i samklang 
med befintlig natur.

Kritiserar antalet bostäder med hänvisning till vägens 
tidigare ombyggnation.

Uppfattar att det finns faktafel i handlingarna och anser att 
de bör omarbetas.

Kommentar

Natur inom planområdet
Skogen har till stora delar avverkats och del av det centrala 
sankmarkståket har tyvärr skadats. Det finns dock två områ-
den med fina ekar centralt i området, dels i lövskogsbrynet 
mot ängen dels söder om den västra kullen, som finns kvar 
och ska bevaras som parkmark i detaljplanen. Även Räfseryd-
bäcken, bäck- och sankmarkstråk i södra delen av planområ-
det är orört och ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Det 
skadade bäck- och sankstråket centralt i planområdet avses 
att omgestaltas till en fin bäckpark med dagvattendammar i 
olika nivåer. Ett kvalitetsprogram har tagits fram som visar 
hur de allmänna park- och naturområdena i detaljplanen ska 
bevaras respektive utformas.

För de högre husen mot skogen i öster regleras en högsta 
totalhöjd över havet som kan jämföras med höjdangivelserna 
på grundkartan. För synpunkt om byggnadshöjder, lantlig 
karaktär och antalet bostäder, se även svar till S26 och S36. 

För synpunkt om trafiken se svar till S20. I planområdet 
kommer dammar att anläggas för att ta hand om områdets 
dagvatten.

Bullerutredningen har uppdaterats enligt det reviderade 
förslaget. Förslaget har tagits fram utifrån prognosticerad 
trafik för år 2040 och har anpassats för att klara bullerrikt-
värden och förekommande risker. 

S51  Tosseryd 1:52
Ifrågasätter hur man kan planera för ett så stort område vid 
en så trafikerad väg som Rv42. Den lantliga miljön i Tosseryd 
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kommer att bli kraftigt påverkad i form av mer trafik, för 
höga hus samt mängden gångtrafikanter som kommer att 
utnyttja ströv- och grönområden. 

Ifrågasätter den nya vägen som kommer innebära köer 
på vardagmornar för de boende i Tosseryd på grund av 
kollektivtrafik och trafik till nya förskolan. Är inte emot att 
Borås expanderar men anser att vägplanering och placering 
av höghus bör ses över.

Kommentar
Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S52  Tosseryd 1:54
Framhäver att Borås stadskärna utvecklats till det bättre 
de senaste 25 åren tack vare hårda krav på anpassning till 
befintlig miljö.

Ifrågasätter planens syfte med utgång i hur bebyggelsen 
integreras i den befintliga bebyggelsen. Anser förslagets 
utformning som en provokation mot närboende och befint-
liga riktlinjer.

Uppskattar Tosseryd som stadsnära lantlig miljö. Anser att 
dessa värden inte tas om hand i planförslaget.

Kommentar
För synpunkt om trafik och bebyggelse se svar S20 och S26.

S53  Tosseryd 1:56
Ägaren till Tosseryd 1:56 lyfter fram att området är familje-
vänligt och en lantlig idyll med närhet till naturen, småskalig-
het, bygdegården som samlingsplats, få orosmoment och 
positiv koll på varandra i området. 

Har invändningar mot förslag om hyreslägenheter i upp till 
sju våningar och diverse andra boendeformer. Anser att det 
blir för många bostäder på för Tosseryd liten yta och att 
detta kommer förändra miljön negativt. Uppskattar att bo 
nära stan, men vill inte bo i stan. Anser att förslaget medför 
att Tosseryd växer ihop med stan. Önskar att den lantliga 
karaktären ska bevaras av hänsyn till dem som idag bor i 
Tosseryd. Är positiv till en långsam exploatering av Tosseryd 
med fler villor om den lantliga karaktären bevaras. 

Anser att det är ogenomtänkt att bygga så många bostäder 
nära en trafikerad väg. 

Anser också att det är ogenomtänkt att dra en väganslutning 
genom ett torg med förskola och tät bebyggelse, då trafiken 

till/från Tosseryd förutom personbilar består av hästtran-
sporter, lastbilar med bilar till billackering och andra lastbils-
transporter. Föreslår en väg med 50-hastighet och möjlighet 
att mötas på alla punkter, utan avsmalningar och vägbulor.

Önskar att hela projketet stoppas som det ser ut nu, om något 
måste byggas föreslås enstaka villor en bit från vägen.

Kommentar
För synpunkt om trafik och bebyggelse se svar S20 och S26.

S54  Tosseryd 1:56
Beskriver känslan av att bo i en tyst och stilla miljö med nära 
kontakt med naturen. 

Befarar att ett bygge av den föreslagna storleken kommer 
innebära mer trafik, buller och ljud, och att den idylliska 
”byn” kommer bli en del av staden istället för landet. 

Anser att många har flyttat till området för att det är landet 
och inte staden. Önskar få behålla tystnaden och den lantliga 
känslan.

Kommentar
För synpunkt om trafik och bebyggelse se svar S20 och S26.

S55  Tosseryd 1:60
Upplever planförslaget som obegripligt vad gäller exploate-
ring och trafik med hänvisning till tidigare trafikåtgärder för 
minskning av buller och avgaser.

Anser den nya vägdragningen som osäker med hänvisning till 
antalet uppskattade barn i planområdet.

Kritisk mot byggnadshöjderna och anser att den lantliga 
miljön bäst bevaras med tvåvåningshus.

Anser att den lantliga miljön med närhet till Borås kommer 
att byggas bort i och med höghusen och exploateringsgraden.

Positiv till att bostäder byggs men anser att de bör vara i 
Borås eller med annan karaktär. Föreslår kedjehus och villor i 
lantlig stil och jämför med Kärra Brämhult.

S56  Tosseryd 1:60
Samma skrivelse som S55

Kommentar
Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

För synpunkt om trafik och bebyggelse se svar S20 och S26.
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S57  Hammargrens handelsträdgård
Ägaren till handelsträdgården kör dagligen transport med 
tung lastbil och har invändningar mot att genomfartsvägen 
läggs genom ett bostadsområde. Anser att nuvarande anslut-
ning till 42:an ska vara kvar men med trafikförbättrande 
åtgärder.

Kommentar
Trafikförslaget har efter samrådet ändrats så att nuvaranade 
anslutning till 42:an blir kvar men utan möjlighet till trafik-
förbättrande åtgärder, se vidare svar till S20.

S58  Tosseryd 1:66
Ägaren till fastigheten anser att höghus i den naturnära 
miljön inte överensstämmer med den befintliga bebyggelsen 
som domineras av enfamiljshus. 

Anser även att dragningen av den planerade nya vägen 
kommer innebära köbildning på grund av att ett stort antal 
fordon ska köra ut i rondellen.

Kommentar
För synpunkt om byggnadshöjd, se svar till S26

Trafikförslaget har efter samrådet ändrats så att befintliga-
Tosseryd behåller sin nuvarande utfart till RV42 och endast 
de boende inom planområdet kommer köra ut i rondellen. 

S59 Tosseryd 1:67
Uttrycker oro över hur en ny stadsdel med så många höghus 
kommer påverka den lantliga atmosfär som är anledningen 
till att de valt att bo här. Beskriver Tosseryd som den sista 
stadsnära byn och att den måste bevaras. Önskar en återgång 
till den ursprungliga planen med endast villor och radhus. 

Uttrycker även oro över hur trafiken skall lösas och över att 
Sjöbo reningsverk redan idag är hårt belastat.

Kommentar
Angående förslag att endast bygga villor och radhus, se svar 
till S26. Trafikförslaget har ändrats efter samrådet, se S20. 

Borås Stad genom Borås Energi och Miljö ansavarar för att 
det finns tillräckligt med kapacitet för att ta emot områdets 
avlopp. 

S60  Tosseryd 1:73
Kritisk mot planförslaget och anser att en dragning mellan 
Nordskog och Hyberg hade givit ett bättre område.

Uppfattar förslaget som okänsligt och girigt gentemot 
Tosseryds unika by-känsla vad gäller exploatering och höjder 
på byggnation.

Förstår att byggnation behövs men är kritisk till att byggna-
tionen upplevs styras av ekonomi.

Kommer att överklaga detaljplanen till dess att en höjdbe-
gränsning på tre våningar sätts.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20, S26, S37.

S61  Tosseryd 1:75 
Ber ansvariga att tänka om kring planförslaget. Anser att 
400 bostäder och höghus utgör ett för stort ingrepp i den 
befintliga lantliga charmen. Önskar att utvecklingen får ske 
långsamt och utan HusArvids ekonomiska intressen som 
grund.

Saknar en visualisering över planområdet och det befintliga 
tillsammans. Försvårar förståelsen för förslagets påverkan.

Värnar om att Borås utveckling sker med omtanke och 
respekt för befintliga miljöer. 

S62  Tosseryd 1:75
Framför samma synpunkter som S61 samt en önskan om att 
behålla befintlig väg.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

Redovisningen av bebyggelseförslaget har utvecklats sedan 
samrådet och det finns möjlighet att se förslaget visualiserat 
i 3D.

S63  Tosseryd 1:76 
Ifrågasätter planerad bebyggelse med hänvisning till föränd-
ringen från villor och radhus till höghus samt 300 bostäder 
till 460. Anser att planerad bebyggelse inte passar in i den 
lantliga omgivningen och efterfrågar lägre hus.

Problematiserar vägdragningen genom området med syfte 
på morgontrafik och antal barn i området. Anser att befintlig 
utfart bör vara kvar med en rondell som fördelar trafiken 
mellan centrum och Fristad.

Kommentar
Tosserydsvägens nuvarande utfart blir kvar men utan trafik-
förbättrande åtgärder, se vidare i svar till S20 samt till S26 
avseende antalet bostäder.

S64  Tosseryd 1:82
Har synpunkter på: 1.Vägen - Anser inte att det låter 
bra att åka över torg och förbi förskola på väg till R42:an.
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2.Höghus - Anser inte att 7-vånings höghus passar in i den 
lantliga miljön. Framför att det inte finns många i stadskär-
nan. Anser att villor och radhus stämmer bättre in.

Kommentar
Trafik och bebyggelseförslaget har ändrats, se S20 och S26.

S65  Tosseryd 1:84
Upplever planförslaget som obegripligt vad gäller exploate-
ring och trafik med hänvisning till tidigare trafikåtgärder för 
minskning av buller och avgaser.

Kommentar
Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker.

S66  Tosseryd 1:85
Anser att Tosseryd som stadsnära by bör bevaras och anser 
det omöjligt att bygga 460 bostäder i 5 till 7 våningshus i 
lantlig stil. Upplever att det kommer ödelägga idyllen.

Anser att tidigare förslag villor och radhus är ett bättre 
alternativ om byggnation är nödvändigt. Föreslår byggnation 
vid Nordskogen istället där service är mer tillgängligt och 
erbjuda Stena metall ett annat område.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål. 

S67  Tosseryd 1:85
Anser att exploateringen kommer verka ansträngande på 
befintlig natur och oroar sig att den privata marken kommer 
ta skada och så även relationerna med markägarna.

Orolig för hur trafik och ökad inflyttning kommer påverka 
markerna vad gäller slitage, nedskräpning och föroreningar. 
Anser att antal bostäder bör minskas till tidigare förslag med 
villor och radhus.

Anser att ett nytt förslag bör upprättas med mer hänsyn till 
boende och verksamheter.

Föreslår byggnation vid Nordskogen istället genom att 
erbjuda Stena metall ett annat område.

Kritisk till vägdragningen genom området samt dimensione-
ringen av vägnätet. Anser att befintlig utfart bör bevaras för 
att minska belastningen på Knektåsvägen. Föreslår i samband 
byggnation söder om Tosserydsvägen med argument om 
bättre trafikmiljö i gammal och ny bebyggelse.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se svar till S20.
Angående slitage i naturen och antal bostäder, se S26

S68  Tosseryd 1:87 
Angående ny tillfartsväg till Tosseryd:

Vår nuvarande tillfartsväg till Tosseryd har vi i många år 
klagat på för den har varit svår på vintern för att den är 
väldigt brant och väldigt kort sträcka att stanna på vid 42:an 
samt att sikten åt sidorna nere vid 42:an är begränsad. Det 
har blivit bättre när trafikdelaren kom till.

Den nya tillfartsvägen enligt planen går igenom hela den nya 
bebyggelsen och med många korsningar och utfarter samt 
ett torg vilket förmodligen kommer att medföra att det blir 
farthinder utmed vägen. Det betyder att vi i Tosseryd får ta 
mer hänsyn till omgivningen när vi skall ner till 42:an och 
förmodligen stå i kö för att komma ut på 42:an eftersom det 
kommer att bli många bilar från den nya bebyggelsen som 
också skall ut på vägen.

Det passerar ganska många tunga fordon upp till Tosseryd 
samt väldigt många hästtransporter vilket kommer att störa 
dom boende i det nya området samt att det blir obehagligt för 
hästtransporterna med farthinder.

Jag anser att antingen behåller vi vår gamla väg eller så läggs 
den nya vägen helt utanför bebyggelsen, förslagsvis på högra 
sidan av husen på planritningen.

Angående bebyggelsen enligt planen:

Enligt planen står det att ni vill värna om den lantliga 
omgivningen, kan man kalla planen med så många höghus 
för lantligt. Enligt planen så står det att det möjliggörs 
350-400 lägenheter och 60 enfamiljshus och enfamiljshus 
räknar jag som villor, men på ritningen ser jag inte en enda 
villa utan endast några radhus. Det mesta är flervåningshus 
med lägenheter.

Behåll den lantliga omgivningen och bygg bara villor.

Angående den stora befolkningsmängden:

Enligt planen med 460 bostäder så betyder det att det 
kommer att bo minst 1500 personer i området. Detta 
kommer att få stora konsekvenser för oss som bor i Tosseryd. 
Det betyder att det kommer att finnas 750-800 bilar i områ-
det och när dom skall åka till arbetet eller övriga ärenden så 
skall dom ut på 42:an, vilket kommer att medföra köer vid 
rondellen. Många av dessa personer kommer att arbeta på 
östra sidan av Borås och då kommer dom inte att välja att 
åka genom centrum av Borås utan det blir enklare att åka 
genom Tosseryd och Knektåsvägen ut till Hybergsvägen. 
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Detta kommer att slita hårt på våra vägar som vi i Tosseryd 
underhåller själva genom vägföreningen samt att det blir 
problem med säkerheten då vägen är smal och krokig och att 
det bor folk med utfarter på vägen.

När alla dessa människor skall gå ut på sin fritid så kan dom 
bara gå en riktning och det är upp igenom Tosseryd, åt andra 
hållet finns väg och järnväg, vilket kommer att slita hårt på 
naturen och störa alla hästar som betar i hagen på vår lantliga 
miljö.

Låt området bara bebyggas av villor eller radhus med högst 
två våningar.

Kommentar
Trafikförslaget har ändrats så att all trafik från det nya plan-
området angörs från rondellen. Tosserydsvägens nuvarande 
tillfart riksväg 42 blir kvar utan tillkommande trafik, dock 
utan trafikförbättrande åtgärder, se vidare svar till S20.

För synpunkt om lantlig karaktär se svar till S36 och angå-
ende slitage i naturen. S26.

S69 Tosseryd 1:88
Ifrågasätter att man planerar ett bostadsområde med så 
många bostäder på området som har en lantlig miljö och 
närhet till Öresjö, vilket bör beaktas.

Undrar om det kommer finnas hyresgäster till bostäder som 
byggs överallt i Borås.

Anser att det blir för mycket genomfartstrafik på den tänkta 
nya vägen genom bostadsområdet och vidare över till 
Hybergsvägen-Brämhult på Tosseryds vägförenings smala 
väg som är gjord med mötesplatser.

Anser att antalet bostäder måste minskas, exempelvis genom 
att inte bygga några höghus och bara bygga radhus och 
enfamiljsvillor. Föreslår att höghusen byggs på Nordskogen 
där det finns bättre plats och vägförbindelse med Borås.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål. 

S70  Tosseryd 1:89
Har invändningar mot att flera höghus planeras, vilket 
kommer förstöra den lantliga karaktär som området har. 

Anser att förtätningen kommer innebära stora trafikproblem 
med risk för olyckor när trafik från ”gamla Tosseryd” tvingas 
köra ut i den tänkta rondellen.

Anser att det behövs ytterligare en utfart mot RV42. Föreslår 
att den befintliga utfarten behålls men med smärre förbätt-
ringar. 

Kommentar
Angående byggnadshöjd se svar till S26.

Trafikförslaget har ändrats så att all trafik från det nya 
området angörs från rondellen. Tosserydsvägens nuvarande 
tillfart riksväg 42 blir kvar utan tillkommande trafik, dock 
utan trafikförbättrande åtgärder, se vidare svar till S20.

S71  Tosseryd 1:90
Anser att det blivit en ändamålsglidning från lantliga småhus 
gentemot nuvarande detaljplanering. Ifrågasätter hur höghus 
kan beskrivas som lantlig miljö, och varför Borås ytterområ-
den ska förtätas till en högre grad än stadskärnan. 

Trycker på att höghus placerade mellan två lantliga miljöer 
blir malplacerat.

Kommentar
För synpunkter om byggnadshöjder och lantlig karaktär, se 
svar till S26 och S36.

S72  Tosseryd 1:91
Kritisk till trafiksituationen på grund av den redan höga 
belastningen. Anser att byggnationen är vansinne samt att 
infrastrukturen borde byggas innan detaljplaner genomförs.

Ifrågasätter hur ökat slitage på vägen kommer att kompense-
ras de som betalar för den.

Ifrågasätter hur barnen i planområdet ska ta sig till skolan 
när väg 42 saknar övergångsställe.

Upplever att allt redan var beslutat innan samrådsmötet 
och att de därför inte fått komma till tals i tid. Ifrågasätter 
demokratin i processen.

Kommentar
Trafikförslaget har ändrats. Se svar till S37 angående trafik-
belastningen in till centrum.

Trafikverket är huvuman för riksväg 42 och har fastställt att 
passagerna över vägen är trafiksäkra.

Angående planprocessen, se svar till S30

S73  Tosseryd 1:92
Anser inte att höghus passar in i Tosseryd, det blir en 
förlängning av Sjöbo. Ifrågasätter hur man kan planera för ca 
1500 personer vid den trafikerade riksvägen när man flyttat 
trafiken som gick genom Sjöbo. 
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Anser att det kommer bli stopp i trafiken vid Knalleland på 
morgonen/eftermiddagen där det redan är problem idag. 

Befarar att värdet på husen i Tosseryd kommer minska på 
grund av att den lantliga känslan försvinner.

Kommentar
För synpunkter om byggnadshöjd och antal bostäder och 
Tosseryds attraktivitet, se svar till S26.

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Se svar till S37 angående trafikbelastning på väg 42 in till 
centrum.

S74 Tosseryd 1:94
Anser sammanfattat:

Att planområdet omfattar alltför många bostäder på en så 
liten yta. Med tanke på att delar av Tosseryd ligger inom en 
av Trafikverkets tågkorridorer bör området inte alls bebyggas.

Att om villkoret för att bygga är att man sätter upp buller-
plank och trots det inte kan ha sovrum i den del av husen 
som är närmast vägen bör man inte bygga så nära riksvägen.

Att höga hus, högre än två våningar hör inte hemma i den 
lantliga miljö som Tosseryd utgör.

Att områdets fornminnen ska bevaras.

Att nyckelbiotopen i norr ska bevaras.

Att en ny geologisk undersökning bör genomföras ifall 
underjordiska garage planeras. (pga ev påverkan på brunnar)

Att trafikräkning snarast bör genomföras.

Att Tosseryd får ha kvar en egen utfart mot riksvägen,om inte 
trafiken från Tosseryd går utanför det nya bostadsområdet.

Att det är dags att ta hänsyn till människorna i Tosseryd och 
de som eventuellt kommer att bo i det nya området. Och dags 
att ta hänsyn till miljön, till djuren som än en gång har fått 
sämre passage från öst till väst och vice versa genom staden.

Att planförslaget bör omarbetas sedan fakta om Tosseryd har 
inhämtats bland annat med hjälp av medborgardialog.  

Kommentar
Planområdet ligger utanför Götalandsbanans utrednings-
område, den lila korridoren är belägen en bit sydost om 
planområdet.

Planförslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Arkeologisk utredning har utförts varvid två fornlämningar 
hittades, en agrar fornlämning och en boplats. Länsstyrelsen 
har meddelat att båda fornlämningarna får tas bort och att  
tillstånd enligt fornminneslagen och slutundersökning krävs 
för boplatslämningen innan byggnation.

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts som underlag 
för detaljplanen. Inför byggnation kommer kompletterande 
borrningar krävas för att avgöra lämpliga grundläggningsme-
toder, höjdsättning samt omfattning av bergschakt mm.

Planområdet har minskats i norr så att nyckelbiotopen inte 
påverkas. 

Trafikutredning har tagits fram i vilken trafikräkning genom-
förts för Tosserydsvägen. Trafik- och bebyggelseförslag har 
ändrats, se svar S20 och S26.

Grönområdesplanen pekar ut en spridningskorridor 
för växter och djur söder om Öresjö som korsar Rv 42 
vid dammarna vid Långstensondellen och vidare mot 
skogsområdet i sydost bortanför Nordskogen. Bäck- och 
sankmarksstråket i södra delen av planområdet ingår i denna 
spridningskorridor och ska därför bevaras som naturmark.

Angående medborgardialog, se svar till S30.

S75 Tosseryd 1:95
Flyttade till Tosserryd för att skapa trygghet en lugn och 
barnvänlig miljö att växa i. Anser inte att det är passande att 
bygga höghus i ett område som har en lantlig känsla. Det 
kommer skapa mycket trafik och mer avgaser. Uppskattar 
att kunna ta promenader och att barnen kan cykla i säkerhet 
utan en övertrafikerad gata.

Kommentar
För synpunkt om byggnadshöjd se svar till S26. 

Vägdragningen har ändrats och Tosserydsvägen är kvar utan 
tillkommande trafik, se svar till S20.

Planförslaget innebär en separerad gång- och cykelväg utmed 
den nya huvudgatan. GC-vägen ansluter till Tosserydsvägen.

S76 Tosseryd 1:97
Framför 3 synpunkter på planförslaget:                                  
1. Människan i fokus - Påpekar att konstant buller påverkar 
människan i form av inre oro, stress, huvudvärk och trötthet.
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2.Utfart från Tosseryd till R42 - Tosserydsborna vill ha kvar 
den gamla utfarten till R42, anser inte att det känns trafiksä-
kert att köra genom bebyggelse för att nå R42.

3.Bebyggelse - Anser att höghus inte passar in i den lantliga 
idyllen, ca 40 enplansvillor skulle passa bättre men är inte 
lämpligt på grund av trafikbuller. Anser att det bästa vore att 
fokusera på andra områden som inte ligger vid en riksväg.

Kommentar
Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Trafik och bebyggelseförslaget har ändrats, se S20 och S26.

S77  Tosseryd 1:102 
Motsätter sig förslaget av fyra anledningar

1. Närheten till Borås vattentäkt.

2. Närheten till R42 samt till järnväg

3. Stort antal människor kommer belasta både natur och sjöar 
i Tosseryd, som även dessa leder till Öresjö. Även problem 
för markägare med nedskräpning osv. 

4. Förväntade konsekvenser av lagen 2016:38.

Kommentar
Bebyggelsen bedöms inte påverka vattentäkten. Inom 
vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till skydd för vattnet 
så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenera-
tionsperspektiv. 

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. Närheten till järnvägen har väldigt 
liten påverkan på planområdet.

För synpunkt om slitage på natur, se svar S26.

En detaljplan prövas med Plan- och bygglagen. Lag 2016:38, 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
påverkar inte detaljplanen. 

S78  Tosseryd 1:103 
Har invändningar mot höghus som anses förstöra den 
lantliga idyllen. Anser att villor fungerar.

Anser att trafiksituationen blir ohållbar i och med exploate-
ringsnivån och de smala vägarna.

Påpekar att ökningen av invånare blir ca.500 % och menar 
att infrastrukturen inte går att dimensionera för detta.

Ifrågasätter vart de nyinflyttade barnen ska gå i skolan men 
hänvisning till att Sjöboskolan och Erikslundskolan idag är 
hårt ansatta.

Utrycker oro för att det blir ett nytt samhälle bredvid befint-
liga Tosseryd.

Bifogat bild från Kristineberg/Dammsvedjan och beskriver 
där igenom trafiksituationen i planförslaget som ohållbar.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

Grundskolenämnden påpekar att behovet av skolplatser på 
Sjöbo ökar vilket kommunen har med sig i sin planering av 
skolverksamheten.

S79  Tosseryd 1:105
Positiva till att utfarten från Tosseryd får en bättre lösning 
men anser att höghusen inte passar in i den lantliga miljön.

Hänvisar till planbeskrivningens rubrik Luftkvalité och en 
namninsamling skickad till Miljöskyddskontoret på grund 
av oro för negativa hälsoeffekter avseende Billackeringen. 
Kritisk till att bygga bostäder när billackeringen finns kvar i 
området. Påpekar att lackeringen kräver tung fordonstrafik 
förbi planerad förskola och ifrågasätter om de tär önskvärt.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se svar S20 och 
S26. I dialog med Trafikverket har möjligheten att utveckla 
utfarten från Tosseryd studerats. I dagsläget finns det inte 
möjligheter att komma överens med Trafikverket i den frågan 
eftersom Trafikverket helst vill se utfarten stängd, vilket inte 
är aktuellt.

Miljökontoret bedömer att planområdets luftkvalité inte 
påverkas av billackeringen.

S80  Tosseryd 1:106
Framför samma synpunkter som S55 samt vill begränsa 
byggnationen till max två våningar och har en önskan om 
att behålla befintlig väg. Ifrågasätter hur naturen klarar en 
femdubbling av invånarna.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

Planförslaget bedöms inte ge negativa effekter på den 
omkringliggande naturmarken. Målsättningen är att genom 
planförslaget låta fler få möjlighet att bo nära naturen.
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S81 Tosseryd 1:107
Anser att den nya utfarten blir sämre och farligare än befint-
liga. Föreslår istället att den gamla utfarten behålls.

Anser att ny bebyggelse för ca 1500 personer kommer belasta 
närmiljön och ifrågasätter att det nya området kallas lantlig 
med närheten till trafikerad genomfartsled. Anser att inga hus 
alls borde byggas utan att skog passar bäst i området. 

Anser att många av de nya boende kommer promenera 
mot och genom Tosseryd, vilket kommer bidra till en farlig 
trafiksituation på grund av att trafikmängden kommer öka 
och trottoarer saknas. För att minska genomfartstrafik från 
nya området och därmed inte riskera trafiksäkerheten för 
gående föreslås att det nya området inte ansluts till befintliga 
vägen alls.

Anser att nedskräpning och otrygghet kommer öka med så 
många nyinflyttade på kort tid. Efterfrågar mindre antal hus 
i nya området, inga höga hus alls och helst villor, så att de 
boende i området och de nya grannarna får möjlighet att lära 
känna varandra. 

Anser att den sista stadsnära byn i Borås riskerar att bli 
närmsta granne med en mindre lyckad förort till Borås. Utred 
om Stena Metall kan flyttas och Nordskogen bebyggas med 
den typ av byggnation som föreslår så att den lantliga miljön 
kan behållas, med tillskott av nya villor under rätt förutsätt-
ningar.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

Planförslaget bedöms inte ge negativa effekter på den 
omkringliggande naturmarken. Målsättningen är att genom 
planförslaget låta fler få möjlighet att bo nära naturen.

S82 Tosseryd 1:107
Uttrycker chock över förslaget med höga hus och ny anslut-
ningsväg genom det nya bostadsområdet, som skiljer sig 
mot planerna på ny anslutningsväg och nya enplanshus som 
tidigare presenterats.

Hänvisar till Strategisk plan Sparsör – Frufällan – Tosseryd 
där det står: ”en viktig utgångspunkt är att dom tre tätorterna 
skall utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. 
Byggnader och anläggningar ska placeras och utformas på ett 
sätt och i en skala som är lämplig med hänsyn till landskapets 
karaktärsdrag, bebyggelsestruktur och natur- och kulturvär-
den för platsen.” Ifrågasätter om det har tagits hänsyn till 
detta när villor bytts ut till många och opassande höga hus. 
Anser att områdets känsliga natur och gamla kulturvärden 
verkar ha förbisetts. Undrar vilka miljökonsekvenser förslaget 

får för Tosseryd och dess invånare i form av slitage och 
nedskräpning på privata vägar marker och sjöar som den 
ökade mängden människor medför. 

Anser att många utredningar är gjorda utifrån tidigare planer 
beträffande antal hus, invånare etc. och därmed utgår från 
fel förutsättningar. Bullernivåerna är över rekommenderade 
gränsvärden trots bullerplank, som borde vara en nödlösning 
för befintliga problem, inget men planerar in vid nybyggna-
tion. Risker för farligt gods där avståndet till närmaste hus 
minskats från 100 m till 25 m. Luftkvalitetsredovisningar 
från trafiken saknas. Undrar hur avloppsdimensionering och 
reningsverkets kapacitet. 

Anser att ökad trafik och mängden nya invånare som ska åka 
bil, moped, cykla och gå på tidvis mörka naturstigar blir en 
trafiksäkerhetsrisk för alla. Föreslår att gamla anslutningen 
mot 42:an behålls och att det helst inte blir någon väganslut-
ning alls till det nya bostadsområdet från befintliga vägen.

Undrar om det inte är byggstopp i området på grund av 
Västra Götalandsbanans korridor som går genom Tosseryd.

Politik, demokrati, lag och trovärdighet

Har närvarat vid flera tillfällen vid samrådsmöten m.m. med 
frågor som inte blivit besvarade. 

Tydligen har Anders Arvidsson d.v.s Hus-Arvid nyligen 
uttalat: ”det är redan klart, det blir bara något lägre antal 
våningar” till en säker källa. Taktik för att minska antal 
yttranden eller ärligt uttalande att han har fria händer? 
Blir intressant att se i vilken grad våra synpunkter påverkat 
slutresultatet för vi får väll hoppas att inga oegentligheter 
föreligger när kommunen är inblandad. 

Anser att detaljplanen ska ändras helt i storlek och omfatt-
ning, till ursprunglig med villor och låga hus, med rätt 
avstånd till 42:an alternativt stoppas helt, tills möjligheten att 
lägga denna typ av bebyggelse i denna omfattning på en mer 
lämplig plats utretts. 

Föreslår att Nordskogen är ett alternativ, genom att flytta 
Stena Metall till lämpligt industriområde förbättras ljudmiljön 
för dom närmast boende på Sjöbo. Med rätt avstånd från väg 
kan ett stort antal högre hus förläggas dit och bli ett område 
för framtida expandering. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 
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Angående planprocessen, se svar till S30.

Det är inte möjligt att bygga bostäder på Nordskogen efter-
som området är planlagt för industriändamål.

S83  Tosseryd 1:108
Ifrågasätter hur 5 - 7 vånings höghus knyter an till den 
lantliga miljön som finns idag med villor och hästhagar.

Ifrågasätter vart barnen ska gå i förskola innan etapp tre 
byggs med torg och ny förskola samt vart äldre barn ska gå 
i skola. Hänvisar till att befintliga skolor inte har mycket 
marginal och att barnen inte kommer kunna ta sig till skolan 
på ett säkert sätt.

Har inget emot nybyggnation i allmänhet men motsätter sig 
höghus i Tosseryd.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se svar till S20, 
S26 och angående lantlig karaktär S36.

Kommunen planerar och bevakar behovet att bygga ut 
förskola inom planområdet samt ansvarar för att det finns 
tillräckligt med plats i grundskolorna i Sjöbo.

S84  Tosseryd 1:110
Ger i egenskap av fastighetsägare synpunkter på planförsla-
get:

Är positiv till nybyggnation men kritisk till antalet nya bostä-
der och upplever planen som framstressad. Anser att tidigare 
förslag med villor och radhus passar platsen bättre. Är kritisk 
till förtätningen med hänvisning till att Nordskogen eventu-
ellt ska bebyggas. Önskar att planen avvaktar utredningarna i 
Nordskogen som anses bättre lämpad byggnationen.

Är kritisk till vem som vill bo i höghusens lägenheter.

Anser vägdragningen problematisk med alla utfarter och 
befarar en flaskhals. Vill behålla befintlig väg och låta den 
nya gå parallellt med väg 42. 

Oroad över säkerheten utanför den egna fastigheten med 
ökad belastning på samfällighetsvägen samt kostnad för en 
eventuell utbyggnad.

Är negativ mot höghus. Anser villor och radhus som bättre 
lämpade för den lantliga miljön.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S85 Tosseryd 1:113
Känner sig överkörda av kommunen på grund av att en ny 
plan tagits fram och ändrats på så kort tid. Från ett 60 tal 
villor till 460 bostäder på några månader. Anser inte att 
höghus passar in i en miljö där enbart villor finns. Förstår 
att kommunen är positiv till byggnationen med tanke på 
bostadsbristen i Borås men får känslan att kommunen 
godkänner högre hus än som kan anses skäligt för att smälta 
in i miljön och till vilket pris som helst.

Anser att avverkning som skett för snabbt och utan hänsyn 
till tidigare fältundersökning har lett till att nyckelbiotopen i 
norr skadats. Den rekommenderade 30-meters skyddszonen 
har inte hållits. Anser att det är orimligt att upphäva 
strandskyddet för byggnationen, då det är känslig våtmark 
med fiskeförbud. Anser att kommunen tidigare haft ett sunt 
synsätt på natur och ett grönt tänk, men upplever inte att 
det gäller längre när privat aktör får fria tyglar att bygga på 
bekostnad av naturen.

Ser Tosseryd som ett lantligt villaområde och tycker att 
byggnaderna i den nya planen ska vara villor eller radhus 
med max två våningar. Anser inte att den pllanerade vägen 
genom bostadsområdet är genomtänkt, föreslår istället att 
vägen läggs utanför bostadsområdet med endast en utfart till 
Tosserydsvägen.

Anser inte att grönområden och miljö kommer kunna bära så 
många människor från det nya bostadsområdet. Ifrågasätter 
om hänsyn tagits till den befintliga miljön med hag-, åker- 
och känsliga våtmarker och undrar vad kommunen ska göra 
för att lösa problemen som uppstår utan att ha befogenheter 
eftersom all mark är privatägd.

Anser att det idag går bra att rida i området och längs 
Tosserydsvägen, men att det inte kommer vara möjligt med 
den nya planen på grund av för mycket trafik och att det inte 
kommer vara säkert att vistas på vägen och området omkring 
med häst lägre.

Anser att mängden bostäder och invånare kommer förstöra 
den lantliga idyllen i Tosseryd. Hoppas att kommunen tänker 
om och slutar se enbart till sitt och den privata exploatörens 
intresse utan även ser vad det gör för bygden och dess 
invånare som kommer mista all sin lantlighet.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26. 

För synpunkt om påverkan på naturen och avverkad skog se 
S26 och S50.
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S86 Tosseryd 1:113
Anser att kommunen ger en privat exploatör fria tyglar att 
förstöra lantliga Tosseryd med ett område med orimligt höga 
hus och många invånare. Anser att förslaget inte är genomar-
betat och bör revideras.

Hänvisar till Borås vision 2025 som pekar på att invånaranta-
let ska tredubblas, främst i stadskärnan. Anser att då Tosseryd 
inte är en del av denna finns ingen anledning att öka invånar-
antalet med 600%, 100-150% hade varit rimligt men högt.

Anser att det är orimligt att överbefolka en lantlig byggd på 
detta sätt. Undrar om målet för Borås aär att alla ska bo i 
lägenhet för att befolkningen ska öka på så liten yta och kort 
tid som möjligt. Anser inte att höghus passar in i ett villa-
kvarter och att förslaget inte är en förtätning av befintligt 
område utan exploatering av en helt ny stadsdel. Hänvisar 
till Borås stads riktlinjer som innebär att vid utbyggnad av 
befintlig stadsdel ska det tas i stor beaktning vad som tidigare 
finns på området, anser att man inte följt detta utan struntat 
i befintlig miljö och dess invånare. Ett höghusområde 
kommer aldrig bli en del av Tosseryd och dess lantliga miljö 
utan kommer upplevas frånkopplad och skapa ett segregerat 
samhälle. Anser att planen är förhastat gjord och för lite 
hänsyn tagits till miljö, omgivning och sociala faktorer.

Anser att trafiklösningen har stora brister, då det är olämpligt 
att dra Tosserydsvägen genom det nya bostadsområdet med 
ökad risk för olyckor. Anser inte att studier har jorts på hur 
trafikerad vägen är eller vilka konsekvenser förslaget kommer 
få på befintliga vägar genom Toseryd. Anser inte att vägen 
genom Tosseryd bär ytterligare genomfartstrafik. Föreslår att 
ett alternativ är att behålla befintlig vägsträckning och inte 
tillåta genomfart genom det nya området. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S87  Tosseryd 1:117
Anser inte att vägen genom det nya området är genomtänkt 
på grund av många utfarter från husen och många från 
Tosseryd som jobbar i Borås och Fristad. Vill inte behöva väja 
för bussar. 

Undrar vad som händer med underhållet av vägen som de 
boende själva tar hand om idag. 

Fler som kommer gå och cykla till sjön och lejondalen 
innebär trafikfara då det inte finns trottoarer. 

Är positiva till villor, parhus och radhus men negativa till 
höghus som förstör den lantliga miljön. Önskar max två 
våningar. 

Uppmanar till att inte tänka på pengarana utan på folket och 
miljön.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S88  Tosseryd 1:118
Ifrågasätter främst valen av höga hus i den lantliga miljön 
och menar att den största anledningen till sin egen flytt till 
Tosseryd är just för att det är lugnt och lantligt. Anser att den 
nya bebyggelsen som presenteras i detaljplanen känns som 
allt utom lantligt med höga hus och väldigt många invånare. 
Anser att det inte finns några friluftsområden nära den nya 
stadsdelen och att de nya invånarna kommer söka sig till 
promenadområdena i själva Tosseryd. Undrar hur alla ska få 
plats där.

Har förståelse för att man vill bygga i Tosseryd då det är 
lantligt med närhet till stan. Anser att villor är okej, som 
presenterades i det första förslaget, men ifrågasätter höghusen 
i det nya förslaget.

Undrar hur det är tänkt med trafiken då Tosserydsvägen ägs 
av vägförening. Undrar också om vägföreningen kommer stå 
för extra underhåll som kommer behövas då många kommer 
att välja vägen upp över Tosseryd istället för Knalleland. 
Menar att övriga kommer att välja vägen genom Långes-
tensrondellen som kommer bli överbelastad, framförallt 
under morgontrafiken. Anser att det är känns ogenomtänkt 
och osäkert att anlägga en väg rakt igenom en ny tilltänkt 
stadsdel.

Anser att höghusen bör tas bort ur detaljplanen då endast 
villor och låga hus i lantlig stil smälter in i omgivningen. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26

S89  Tosseryd 2:1
Anser inte att det är lantlig karaktär i och med mängden hus 
och i och med höjden på flerbostadshusen.

Ifrågasätter hur man kan lägga bostäder så nära en stor 
riksväg och att man därför måste sätta upp stora bullerplank. 

Ifrågasätter detaljplanens beskrivning av material och uttryck 
kopplat till lantliga kvaliteter och karaktärsdrag och undrar 
hur den föreslagna detaljplanen ska framstå som lantlig med 
både den mängd bostäder och den höjd som finns föreskriven 
på husen. Kan inte förstå det attraktiva med att bo utmed en 
starkt trafikerad riksväg samt med ett bullerplank emellan.

Undrar varför det utökats till 460 stycken bostäder när det i 
verksamhetsplanen 2017 står 100–200 stycken. Undrar hur 
man ska veta att det inte blir ännu fler bostäder. Anser att 
det är oroväckande när det är så många områden i Borås som 
har planeras med ett visst antal bostäder först men sedan blir 
väldigt många fler.
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Är osäker på om det går att hålla med om att det har tagits 
hänsyn till ”lokal tradition samt stads-och landskapsbild 
vid placering av bebyggelse...”, som det står i detaljplan/
översiktsplan.

Befarar detsamma som miljö- och konsumentnämnden 
befarade när de avstyrkte planen. Undrar om det ska byggas 
till varje pris när politikerna ändrade och tillstyrkte planen.

Ökad trafik genom Tosseryd

Undrar hur man kan dra en genomfartsväg genom en 
”torgmiljö” när man på de flesta andra håll försöker bygga 
bort genomfarter genom bostadsområden för att göra dessa 
säkrare. 

Påpekar att tekniska nämnden även har invändningar på 
detaljplanens utformning av vägnätet och framförallt att det 
ska ledas så mycket trafik genom ”torgmiljö”. Menar att det 
kan tolkas som att tekniska nämnden menar att det inte är 
tillåtet att dra vägen som det är föreslaget enligt PBL.

Anser att det redan idag är problem med befintligt vägnät 
och att detta kommer att ökas på ytterligare i och  med den 
mängd bostäder som kommer till. Menar att det innebär att 
folk kommer använda vägföreningens väg genom Tosseryd 
upp mot Hybergsvägen och anser att denna väg inte är 
dimensionerad för någon större mängd bilar och undrar vilka 
som kommer att stå för underhållskostnaderna.

Anser att den enda anledningen till att det dras en väg genom 
ett nytt område är att man ska få det så kostnadseffektivt 
som möjligt.

Anser att det känns som att hela detaljplanen är ett hastverk 
för att kommunen ska få till så många bostäder på så liten yta 
som möjligt. Anser att det ska göras om och göras rätt.

S90  Tosseryd 2:1 
Framför samma synpunkter som S89

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se svar S20 och 
S26. För synpunkt om lantlig karaktär se S36.

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

S91  Rännekulla 1:7
Anser att det är ett märkligt och ogenomtänkt projekt som 
på kort tid har svällt från ett 40-tal planerade villor, till 460 
bostäder, varav flera höghus upp till sju våningar. Anser att 
det är en ökning med 1000% från det som först var planerat 
och att det är en ”smärre förödelse” för det gamla Tosseryd 

som inte kommer att kännas igen efter detta. Anser att det 
inte finns någon tanke att bevara gamla miljöer utan att dessa 
tydligen kan ersättas med nya tidens fyrkantiga lådor överallt.

Anser att 460 stycken bostäder innebär att vägnätet mot 
Borås kommer att belastas med tusentals bilar som ska ta 
sig till det hårt belastade knalleland, morgon och kväll. 
Anser också att trafiken från ”det nya Tosseryd” kommer ha 
företräde i rondellen mot Borås och därmed kommer störa 
trafiken på RV42. Anser att trafiksituationen kommer bli 
ohållbar och att många kommer ta Hybergsvägen istället, 
vilket inte kommer förbättra situationen utan ställa till det 
ytterligare.

Anser att placeringen av bostadsområdet längs med RV42 
är mycket ogenomtänkt och att man tidigare ansett den vara 
störande och därför byggde förbifart Sjöbo.

Anser att naturen är mycket känslig i området med vattnet 
som rinner ner mot Öresjö och undrar om det utretts hur 
miljön kommer påverkas.

Påpekar att det är ganska många som har egna brunnar i 
Tosseryd och undrar vad som händer när man börjar spränga 
och gräva för att bygga. Undrar om brunnarna kommer att 
sina på liknande vis som de gjorde på Stamvägen när husen 
på den nedre sidan av gatan byggdes.

Anser att sjuvåningshusen kommer ödelägga all lantlig känsla 
och skapa stora sår i naturen. 

Anser att man har bosatt sig i Tosseryd för att man vill bo 
i en lantlig, naturnära miljö. Menar att ett tillskott på 460 
bostäder innebär ett tillskott på 2000 personer och därtill 
upp till 150 hundar som ska rastas och att Tosseryd därmed 
kommer bli invaderat. 

Undrar om det kanske finns något sällsynt djur här. 

Sakägare har även länkat till Svt nyheter kring hotad fågel 
och avslutar med ”INGA HÖGHUS I TOSSERYD”.

S92  Ränekulla 1:7
Framför samma synpunkter som S 91 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.
Angående trafiken på väg 42, se S37.

Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Planområdets dagvatten ska fördröjas i dagvattendammar 
och bedöms inte påverka vattenskyddsområdet.
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Byggnationen får inte påverka befintlga brunnar, det bevakas  
vid byggnation.

S93  Ränekulla 1:18
Anser att vägen genom Tosseryd och Knektåsvägen redan 
idag är hårt trafikerad. Om det byggs fler hus i Tosseryd 
kommer trafiken öka. Anser att det inte kommer bli säkert 
för barnen att ta sig till skolbussen. 

Anser att planen kommer leda till att den lantliga miljön tas 
bort. 

Önskar att om området byggs ut ska invånarnas säkerhet och 
den lantliga miljön värnas. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S94 Rännekulla 1:11
Beskriver upplevelsen av att bo i tyst miljö med nära kontakt 
med naturen. Beskriver att trädfällning i området redan 
har gjort att bullernivåer ökat och mängden djur som syns 
minskat. Beskriver hur de ökade ljudnivåerna har påverkat 
hälsan negativt.

Tvivlar på att området kommer bli tryggare med fler boende 
i området, de boende kommer ha mindre kontroll på okända 
och kända och inte ta samma hänsyn i trafiken som när de 
känner de andra som rör sig i området.

Ifrågasätter hur sju våningar höga hus kommer passa i den 
lantliga miljön. Anser att inte ens tre våningar skulle passa. 
Vill inte ha ett område nästan lika stort som Norrby i Tosse-
ryd.

Anser att villor passar bra in i miljön och samtidigt uppfyller 
de boendes förväntningar och kommunens löfte om vad som 
planeras i området. Har inget emot nya grannar som sköter 
sig, men anser inte att ett område med 500 bostäder kommer 
fungera på grund av trafikökning, buller, och avgaser. 
Ifrågasätter hur tung trafik kommer fungera genom det nya 
området, vill behålla befintlig väg för att slippa trafikfaror 
och längre tid som den nya dragningen anses innebära.

Uttrycker även oro över om det kommer finnas skolplatser 
och hur naturen kommer skötas. Önskar att förskolan läggs 
i mer naturlig miljö och att bebyggelsen begränsas till två 
våningar. 

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

Placeringen av förskolan har justerats och det finns två 
alternativa tomter varav den som nu är aktuell är belägen 
intill skogen i öster. Kommunen ansvarar för att det finns 
tillräckligt med plats i förskolan och grundskolan.

S95 Rännekulla 1:15
Anser att den lantliga miljön kommer förstöras Tosseryd och 
dess lantliga miljö. Sjuvåningshus kan aldrig bli lantligt. 

Ifrågasätter om trafiken är genomtänkt när man skapar 
samma problem som tidigare fanns i Sjöbo, och undrar var 
all trafik från det nya området ska ta vägen.

Anser att tidigare förslag med villor och radhus hade kunnat 
utveckla samhället Tosseryd i rätt riktning.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S96  Ränekulla 1:19
Har invändningar mot att bygga flervåningshus där man 
ska bevara en lantlig miljö. Ifrågasätter om lägenheter på 
landsbygden är attraktivt? Föreslår istället radhus/parhus med 
motiv att många unga hellre vill bo i egna hus än i lägenhet.

Anser inte att föreslagna dragningen av Tosserydsvägen 
genom ett torg med gågata och flaskhalshållplats är hållbar i 
längden.

Önskar att närheten till naturen ska bevaras.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S22.

S97  Rännekulla 1:20
Menar att detaljplanen inte är genomarbetad och innehåller 
sakfel. Planens konsekvenser kommer att få negativa konse-
kvenser för boende och verksamma samt politiker som får 
inkorrekt underlag.

Anser att trafiksituationen blir ohållbar och att problem 
därför kommer uppstå om planen genomförs.

Uttrycker en oro att information inte inhämtats från de 
berörda i området. Citerar ur rapporten ”Hållbar stadsutveck-
ling” av Forskningsrådet Formas som behandlar kunskaps-
luckor i stadsutveckling med uppmaning att begrunda denna 
text.

Anser att de boendes miljö i Tosseryd inte planeras för. 
Efterfrågar en medborgardialog. Uppmanar Borås Stad att ta 
ett helhetsgrepp vad gäller planering av infrastruktur, vatten- 
och avlopp och blandad bebyggelse.

Föreslår att planen har lägre och färre hus än förslaget samt 
en extra väg från rondellen vid väg 42.

S98  Rännekulla 1:20
Samma skrivelse som S97.
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Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S99  Rännekulla 1:26
Vill som ägare av hästgård bevara den lantliga miljön. Är 
kritiska till hur miljön förändras i och med höghusbebyggelse 
och ökad trafik.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S100  Hjortsered 2:2
Upplever att processen kring planen inte är transparent och 
att beslut är tagna utan möjlighet till påverkan.

Byggde huset på en hög tomt på grund av utsikt och miljö. 
Har förståelse för att byggnation krävs men har synpunkter 
på planförslaget.

Det blir för många bostäder. Bör vara maximalt tre våningar 
för att inte påverka den lantliga miljön

Uppmärksammar att ökade trafikflöden ger överbelastning 
och köer. Föreslår en parallell väg ut med Fristadsvägen och 
eventuellt behålla befintlig utfart.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S22.

S101  Hjortsered 3:3 
Ifrågasätter hur man kan planera ett bostadsområde för ca 
1500 personer precis intill en intensivt trafikerad riksväg när 
man för tre år sedan flyttat samma trafik som då gick genom 
Sjöbo.

Anser inte att det verkar genomtänkt att dra all trafik från 
Tosseryd genom det nya bostadsområdet med ca 500 barn. 

Ifrågasätter hur 7-våningshus kan klassas som lantlig miljö 
och anser att den lantliga miljön möjligtvis kan bevaras med 
byggnader som inte är högre än två våningar.

Kommentar
Förslaget har tagits fram utifrån prognostiserad trafik för 
år 2040 och har anpassats för att klara bullerriktvärden och 
förekommande risker. 

Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S102  Hjältagården 2:1
Oroad för ökad trafik genom Tosseryd då hästar, vuxna och 
barn befinner sig längs vägen samt korsar den dagligen.

Anser även att Knektåsvägen inte är lämpad för den ökade 
trafiken då den är för smal för att mötas på.

Uppmärksammar att GIF ska bygga ut cykellederna och 
oroas över att det medför ökad olycksrisk då lederna korsar 
vägen.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S103  Hjältagården 2:4
Undrar hur kravet på att att bostadshus ska ha ett avstånd till 
130 kv ledning på 200 meter ska lösas.

Kommentar
Ledningarna i planområdets närhet bedöms ha ett tillräckligt 
avstånd till planerad bostadsbebyggelse.

S104  Hjältagården 2:6 
Beklagar byggnadsvalet av höghus och föredrar villor och 
parhus. Vill behålla den lantliga känslan som har nära till 
stad.

Är fundersam kring barnomsorgen med hänsyn till ökningen 
av barn. Ifrågasätter om förskolan byggs redan vid byggstart, 
oroas annars över att baracker kan bli lösningen i framtiden. 
Ifrågasätter om barnen får plats i befintliga grundskolor.

Oroas över större trafikflöden längs Knektåsvägen. Upplyser 
att många redan nu väljer denna väg för att slippa rödljus, 
rondeller m.m. Oroas över barnens säkerhet kring vägen och 
ifrågasätter om vägföreningen måste ansvara för förbätt-
ringar. Funderar kring om sänkning av hastigheten sker samt 
om vägen kommer bli kommunägd.

Undrar om en säkrare övergång för cyklister och gångare 
kommer anordnas över väg 42.

S105  Hjältagården 2:8
Framför samma synpunkter som S104.

Kommentar
Förskoleplaneringen sker kontinuerligt i Borås Stad. För att 
ge goda förutsättningar att ordna förskolor finns två alterna-
tiva byggrätter för förskolor inom planområdet. 

Trafikstrukturen har gjorts om på ett sätt som bedöms ge 
mycket lite påverkan Knektåsvägen. Se kommentar S20. 

Trafikverket, som är huvudman för riksväg 42, bedömer 
passagerna vid vägen som säkra.  
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S106  Gingri-Bosgården 2:16
Vill framföra att trafiken på Knektåsgatan kommer öka 
betydligt då det är kortaste vägen mellan Tosseryd och 
Hybergsvägen. Vägen klarar inte nuvarande flöden och 
många fastigheter ligger nära vägen. Det samma gäller 
Hybergsvägen. Föreslår att man begränsar genomfartstrafik 
på Knektåsvägen.

Kommentar
Trafikstrukturen har gjorts om på ett sätt som bedöms ge 
mycket lite påverkan Knektåsvägen. Se kommentar S20. 

S107 Borås Gingri Kärra 1:3 
Har invändningar mot förslaget att lägga så många höghus så 
långt upp i Tosseryd, föreslår låga hus på toppen och något 
högre hus i dalen. Undrar om det finns förbehåll eller villkor 
från ägare till området som påverkar byggnadernas placering.

Önskar en halvering av antalet bostäder, är oroliga för ett 
nytt oroligt område.

Anser att Tosserydsborna borde får ha kvar sin utfart till 
riksväg 42.

Anser att B-vägen är för smal och krokig och tål inte så 
mycket trafik samt att det finns risk att även tung trafik skulle 
åka där vilket skulle öka kostnaderna för Tosseryds enskilda 
väg markant.

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

S108  Boende utan angiven adress
Framför kritik mot att skog har försvunnit i området från 
Fristadvägen upp mot Tosseryd.

Påpekar att det rör sig mycket Bäcköring och röding i områ-
det som kallas bäckdalen i planen, som även fortplantar sig 
där. Vädjar om försiktighet gällande buller och föroreningar 
under byggets gång, undvik att spränga i berggrunden 
exempelvis, för att bevara beståndet. Anser att det vore klokt 
att begränsa dagvattenavrinning från gatubrunnar ned i 
denna bäck för att minska risken med utsläpp.

Är för övrigt positiv till att Tosseryd får centrumfunktion 
och ökad befolkning, tror att det kan bidra till en levande 
bygd. 

Föreslår att den gamla ladan på Räfseryd skulle kunna få en 
handelsfunktion eller bli förskola. 

Kommentar
Innan detaljplanen vunnit laga kraft är det upp till fastig-
hetsägaren att avgöra hur marken behandlas och fatta beslut 
om avverkning. När planen vunnit laga kraft kommer allmän 
plats innom planområdet tillfalla kommunen.

Omårdet som kallas bäckdalen vid Sågsvedjan eller Kläm-
mabäcken har utgått ur planområdet vilket innebär att 
byggnation och dagvattenhantering vid det nya området inte 
bedöms påverka fisk i bäcken. 

Ladan i Räfseryd bedöms inte ha så stort kulturhistoriskt 
värde att den har skäl att skyddas genom detaljplanebestäm-
melser. 

S109 Namninsamlingar med 102 under-
skrifter
Nej till höghus i Tosseryd!

Bevara den lantliga miljön!

Egen utfart från Toseryd!

Kommentar
Trafik- och bebyggelseförslag har ändrats, se S20 och S26.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Elena Eckhardt

Plan- och bygglovschef   Planarkitekt
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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00391 439 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast 

i våra vattendrag och hav 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalles.            

Sammanfattning 

Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 

lämnat in förslaget  

att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage till 

dagvatten och övrig miljö,  

att det där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas 

åtgärder såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar, samt  

att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 

snöröjning.           

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 

Servicenämnden, Borås Energi och Miljö AB, Tekniska nämnden och Miljö- 

och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Borås Energi och Miljö 

AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger utanför deras 

verksamhetsområde. Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens 

konstgräsplaner föreslå att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör 

göras med hänvisning till försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet 

invänta bättre kunskap för att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka 

spridning av mikroplaster till våra vattendrag och hav via dagvattnet. Fritids- 

och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. Servicenämnden avstod från att 

yttra sig, eftersom hur plast/gummigranulat sprids via tex dagvattenbrunnar 

eller vid snöröjning är en fråga från deras beställar-förvaltningar i första hand.  

Åtgärder är idag vidtagna genom Fritids- och folkhälsonämnden vilka 

prioriterar de planer de snöröjer och inom 1-2 år kommer alla planer att vara 

säkrade. 
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Ärendet i sin helhet 

Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 

lämnat in förslaget att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med 

fokus på läckage till dagvatten och övrig miljö, att det där det finns risk att 

plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärder såsom exempelvis filter i 

dagvattenbrunnar, samt att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat 

som följer med vid snöröjning.           

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 

Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB och Miljö- 

och konsumentnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Miljöförvaltningen 

framför att det ligger helt i linje med Sveriges regerings ambitioner att minska 

plast och kemikalier i världshaven. Förvaltningen vill samtidigt förtydliga att 

läckaget inte bara är partiklar utan även kemikalier lösta i vatten såsom PAHer 

och andra kemikalier.  

Borås Energi och Miljö AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger 

utanför deras verksamhetsområde. Bolaget välkomnar förslagen som ligger i 

motionen för att förhindra att oönskat material hamnar i dagvattenbrunnar och 

sedermera hamnar i avloppsreningsverket.  

Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 

att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 

försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för 

att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till 

våra vattendrag och hav via dagvattnet. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. I svaret, som inlämnades 

14 augusti 2017, framförde nämnden att anläggningsenheten på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen under hösten skulle titta över hanteringen av granulat på 

konstgräsplaner i Borås Stad. Det framfördes som viktigt att granulatet stannar 

kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för funktionen och 

miljön. Enheten skulle därför inventera möjligheterna att ta hand om den 

granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande. 

Inför 2018 avsåg de att ta upp en summa som önskemål i budgeten för 

miljöåtgärder på konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna 

ta hand om medföljande granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, 

asfaltskanter mm. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen bekräftar i april 2019 att uttalade åtgärder är 

vidtagna och att nämnden prioriterar de planer de snöröjer och att alla planer 

kommer att vara säkrade inom 1-2 år.  
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Servicenämnden avstod från att yttra sig, eftersom hur plast/gummigranulat 

sprids via tex dagvattenbrunnar eller vid snöröjning är en fråga från deras 

beställar-förvaltningar i första hand.     

Beslutsunderlag 

1. Motion Kjell Hjalmarsson (MP) Mindre plast i våra hav och vattendrag 

2. Svar på remiss från Fritids och folkhälsonämnden 

3. Svar på remiss från Servicenämnden 

4. Svar på remiss från Tekniska nämnden 

5. Svar på remiss från Miljö- och konsumentnämnden 

6. Svar på remiss från Borås Energi och Miljö AB   

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

 

Motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav 

 

Plast i fast form kan inte helt brytas ner av naturen. Den blir bara allt mindre delar, 
och ju mindre delarna blir desto större risk att plankton och musslor får i sig dem när 
de filtrerar vattnet i jakt på mat. Även fiskar och andra havslevande djur drabbas hårt 
av de stora mängderna plast som finns i haven. 

De plastpartiklar som sprids i naturen kommer förutom från ren nedskräpning bl.a. 
från kosmetikaprodukter och tandkräm men ännu mer från slitage från däck och 
vägar liksom konstgräsplaner. IVL uppskattar att cirka 1 600 - 2 500 ton 
gummigranulat sprids från Sveriges drygt 1300 konstgräsplaner varje år 

Även om det är oklart i vilken utsträckning plast/gummi från just konstgräsplaner når 
ut i havens ekosystem bör försiktighetsprincipen råda.  

Fritids och folkhälsonämnden har ett uppdrag i budgeten för 2017 att utreda hur man 
ska kunna avveckla användningen av plast/gummigranulat i våra konstgräsplaner.  

Föreslår mot bakgrund av miljöproblematiken enligt ovan ett antal åtgärder 
genomförs fram tills att nuvarande granulat bytts ut:  

• Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage 
till dagvatten och övrig miljö.  

• Att där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärdes 
såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar  

• Att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning. 

Borås 2017-04-24 

Kjell Hjalmarsson (MP) 

 



  1 (1) 
 

  
 REMISSVAR 

 
Diarienummer 

2017/FF0100  420 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Erik Hang, 033 – 35 74 35 

Datum 

2017-08-14 
 

  
Kommunstyrelsen  

 

 
 

501 80 Borås Sturegatan 38                     boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00 

 

Yttrande över motion - Mindre plast i våra 

vattendrag och hav, motion av Kjell Hjalmarsson 

(MP) 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0391 
 
 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och skicka yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 

 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet  

Motionsställaren har föreslagit att ett antal åtgärder genomförs fram till att nuvarande 
granulat på konstgräsplaner byts ut för att minimera utsläpp av plast i vattendrag och 
hav. 
 
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer under hösten att 
titta över hanteringen av granulat på konstgräsplaner i Borås Stad. Det är viktigt att 
granulatet stannar kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för 
funktionen och miljön. 
Enheten kommer därför att inventera möjligheterna att ta hand om den 
granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande. 
 
Inför 2018 tar vi upp en summa som önskemål i budgeten för miljöåtgärder på 
konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna ta hand om medföljande 
granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, asfaltskanter mm. 
 
 

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN 

 

 

Ida Legnemark (V) 
Ordförande 
    Tommy Jingfors 
    Förvaltningschef 
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Datum 

2017-07-05 Dnr 2017/290   401 1 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav 
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0391

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräsplaner föreslå 
att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med hänvisning till 
försiktighetsprincipen. 

Vad avser åtgärder i vägnätet invänta bättre kunskap för att kunna vidta 
relevanta åtgärder för att motverka spridning av mikroplaster till våra 
vattendrag och hav via dagvattnet.  

Tekniska nämndens yttrande 
I Naturvårdsverkets rapport 6772. Juni 2017 ”Mikroplaster. Redovisning av 
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för 
minskade utsläpp i Sverige” konstateras att när det gäller hur mikroplaster 
sprids från källan till hav, sjöar och vattendrag finns det idag mycket begränsad 
kunskap kring.    

Möjliga spridningsvägar är via luft, dagvatten, snödumpning samt via 
avloppsreningsverk och slamspridning. De källor som sammantaget står för 
största utsläppen i Sverige av mikroplaster är: Väg- och däck, konstgräsplaner, 
industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, 
båtbottenfärg och nedskräpning. 

I avvaktan på Fritids- och folkhälsonämndens utredning om möjligheten att 
avveckla användningen av plast/gummigranulat i kommunens konstgräsplaner 
bör i enlighet med försiktighetsprincipen åtgärder i enlighet med motionens 
intentioner vidtagas för att begränsa utsläppen av mikroplaster från dessa.  

Idag saknas kunskap om hur stor andel av mikroplaster som kommer från 
vägtrafiken och sprids via dagvatten till hav, sjöar och vattendrag i Sverige. 



Borås Stad 
Datum 

2017-07-05 Dnr 2017/290   401 1 
Sida 

2(2) 

Utsläpp från slitage av däck och vägar är relativt diffusa utsläpp. Punktutsläpp i 
form av snödumpning på öppet eller istäckt vatten utgör undantag och 
förekommer sparsamt med dispens framförallt i södra Sverige.  

De åtgärder som idag görs för att minska partikelhalterna i stadsmiljöer bidrar 
också till att minska risken för spridning av mikroplaster till våra vattendrag. 

Naturvårdsverket bedömning är att kunskapsuppbyggnad behövs för att bättre 
förstå spridningen av mikroplaster via dagvattnet från vägnätet och vilka 
metoder som är bäst lämpade för att förhindra en sådan spridning. Trafikverket 
föreslås få ett övergripande ansvar i detta arbete i samverkan med 
kommunerna och VTI som föreslås ges ett regeringsuppdrag i frågan. 

Tekniska nämnden anser att när det gäller åtgärder för att förhindra spridning 
av mikroplaster från vägnätet via dagvattnet bör den kunskapsuppbyggnad som 
beskrivs ovan inhämtas innan relevanta åtgärder vidtas.  

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie LiljenbyAndersson 

Gunnar Isackson 
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Kommunstyrelsen ser positivt på utökade boendemöjligheter i det utpekade 

urbana stråket utmed Trandaredsgatan. Kommunstyrelsen anser dock att 

byggnaden ska lämna större distans mot Trandaredsgatan för att få en mer 
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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00401 214 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Trandared, 

Järnhättan 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på utökade boendemöjligheter i det utpekade 

urbana stråket utmed Trandaredsgatan. Kommunstyrelsen anser dock att 

byggnaden ska lämna större distans mot Trandaredsgatan för att få en mer 

likartad och inbjudande vy över stråket. Byggnadens gestaltning på norra delen 

kan därmed vara högre för att markera platsen. Detta bör studeras i det 

fortsatta planarbetet.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss 

centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i översiktsplanen utpekas 

stråket längs med Trandaredsgatan som ett urbant stråk. Området ligger utmed 

Trandaredsgatan och Kindsgatan.               

Ärendet i sin helhet 

Genom detaljplanen möjliggör man för uppförande av ett flerbostadshus med 

cirka 60 lägenheter beroende på storlek och utformning. Byggnaden uppförs i 

3-4,5 våningar. Flerbostadshuset är lägre mot villabebyggelsen i kvarter 

Järnhättan och trappas därefter upp med en högre höjd mot korsningen och 

vårdcentralen. Översta våningen består av inredd vind. Då planområdet ligger i 

entrén till Trandared, nära kollektivtrafik och i närhet till service som 

vårdcentral, pizzeria och blomsterbutik så finns goda förutsättningar att tillåta 

även användningen centrum inom Järnhättan 5. Detta för att möjliggöra 

etablering av blandade verksamheter som kan fungera tillsammans med 

bostäderna. Inom centrum ryms bland annat verksamheter som butik, 

restaurang, kontor, gym, samlingslokal, lättare former av hälsovård etc. För att 

få en robust plan som är användbar över tid som klarar ett förändrat behov och 

förutsättningar är det lämpligt att möjliggöra för dessa typer av verksamheter. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 2019-04-09 

2. Inbjudan till samråd, 2019-04-09 

3. Plankarta, 2019-04-09   
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Chef för strategisk samhällsplanering 
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Detaljplan för Trandared,

Järnhättan 5 m fl 

BN 2017-829Samråd

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade 
urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför ställs 
också krav på högre bottenvåning mot Trandaredsgatan. 
Längs med Kindsgatan ska exploatören plantera trädrad på 
kvartersmark. 

Planområdet ligger i entrén till Trandared och användes för 
en bensinmack fram till 1994.  
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten 
Järnhättan 5, i närhet till det i översiktsplanen utpekade 
urbana stråket längs med Trandaredsgatan. 

Planområde
Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan. 
Planområdets storlek är drygt 3270 m2 och är till största del 
i privat ägo. En del av den kommunala fastigheten Bersäter 
1:1 ingår i planområdets nordöstra del där korsningen ska 
smalnas av. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är Stadsplan P739 från 1982 
och anger för Järnhättan 5 användningen bensinstation med 
en högsta byggnadshöjd på 5 meter.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen ställde sig 2017-09-04 i beslut § 437 
positiv till att påbörja detaljplan. Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren 2017-04-28 inkommit med en planbeskeds-
begäran om att få ändra planen från ändamålet bensinstation 
till bostadsändamål. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-28 § 225 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Järnhättan 5. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2019
Granskning 3 kvartalet 2019
Antagande 4 kvartalet 2019
Laga kraft 4 kvartalet 2019

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

Byggstart är beräknad till 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen runt planområdet är organisk och har 
vuxit fram längs den infartsväg som gick in till staden. En 
stor del av befi ntlig bebyggelse utgörs av enskilda villor samt 
mindre fl erbostadshus i öppna kvarter, vilket ger området en 
grön och luftig karaktär. På fastigheten Stenhuggaren 1 fi nns 
en vårdcentral och apotek. Längs Kindsgatan fi nns även 
byggnader innehållande verksamheter/industri.

Planområdet gränsar till ett utpekat urbant stråk US12 - Berg-
säter/Bergsbo- Trandared, som går längs Trandaredsgatan. 
Kompletterande bebyggelse längs stråket ses som positivt för 
att knyta ihop Trandared med stadskärnan. Då Bergsbo och 
västra delen av Trandared till stor del utgörs av enfamiljshus 
med låg täthet anses det positivt med en viss komplettering 
som stödjer en blandad bebyggelse med olika upplåtelsefor-
mer. 

Ny bebyggelse
Genom detaljplanen möjliggör man för uppförande av ett 
fl erbostadshus med cirka 60 lägenheter beroende på storlek 
och utformning. Byggnaden uppförs i 3-4,5 våningar. 
Flerbostadshuset är lägre mot villabebyggelsen i kvarter 
Järnhättan och trappas därefter upp upp med en högre höjd 
mot korsningen och vårdcentralen. Översta våningen består 
av inredd vind.  

Då planområdet ligger i entrén till Trandared, nära kollek-
tivtrafi k och i närhet till service som vårdcentral, pizzeria 
och blomsterbutik så fi nns goda förutsättningar att tillåta 
även användningen centrum inom Järnhättan 5. Detta för 
att möjliggöra etablering av blandade verksamheter som kan 
fungera tillsammans med bostäderna. Inom centrum ryms 
bland annat verksamheter som butik, restaurang, kontor, 

Planbeskrivning
Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m fl , Borås Stad, upprättad den 3 april 2019. 

Översiktskarta över Järnhättan 5 med omgivande fastigheter.

Stenhuggaren

Råmärket

SandnejlikanTriften

5
1

2

12

6

7

8

9

10

2

1

11

3 4

Järnhättan
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Gestaltningsförslag Järnhättan 5 med våningsantal utmarkerade. Röd linje visar var sektionen nedan är tagen. (Krook & Tjäder)

Sektion (A) med planförslag och omgivande bebyggelse

gym, samlingslokal, lättare former av hälsovård etc. För 
att få en robust plan som är användbar över tid som klarar 
ett förändrat behov och förutsättningar är det lämpligt att 
möjliggöra för dessa typer av verksamheter.

Byggnaden utförs ”trappande” dels för att följa ändringar i 
marknivån samt för att anpassas mot kringliggande bebyg-
gelse. Med varierade höjder och fasadmaterial blir upplevel-
sen av byggnaden inte lika monoton. Huvudentréer ska vara 
vända ut mot gatan för att bidra till en händelserik fasad och 
gatumiljö samt bidra till rörelse runt de allmänna platserna. 

Byggnation av ett fl erbostadshus på Järnhättan 5 kommer att 
skilja sig från de övriga byggnader som fi nns i samma kvarter 
som har en relativt homogen utformning med liknande 
karaktär och byggnadsår. Samtidigt fi nns det en variation 
i skala och struktur i närområdet. Både längs med Tran-
daredsgatan och Kindsgatan fi nns ett fl ertal kontors- och 
verksamhetslokaler och i både Bergsbo och Trandared ligger 
fl erbostadshusen bredvid villor. I och med att Trandaredsga-
tan är utpekat som ett urbant stråk i Borås översiktsplan kan 
fl er byggnader med liknande karaktär tillkomma längs med 
gatan mot centrum under de kommande åren. 

Järnhättan 4 Järnhättan 5 VårdcentralKindsgatan

3,5

4,5

3

3,5

4,5

3,5

3,5

A

A
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Fågelvy från sydöst (Cityplanner).

Fågely från nordväst (Cityplanner).

Gatuvy från Trandaredsgatan sedd från nordöst (Cityplanner). Gatuvy från Trandaredsgatan från sedd öster (Cityplanner).

Skuggpåverkan
Skuggstudie över förslagets påverkan på omgivande bebyg-
gelse har gjorts och redovisas i bilderna nedan. Studie har 
gjorts för 21 mars (liknande förhållanden råder även under 
hösten, i slutet av september) samt för ett tillfälle under 
sommaren 22 juni. 

Studien gjord för den 21 mars visar att planerad bebyggelse 
främst kommer att påverka omkringliggande bebyggelse på 
morgonen. Järnhättan 4 kommer att skuggas helt fram till 
9-tiden och delvis fram till 11-tiden. Även delar av fastighe-
terna Järnhättan 7, 8 och 3 kommer att skuggas till strax efter 
kl 9. Vid kl 18 ser man en påverkan på fastigheter nordöst om 
Järnhättan, främst Råmärket 2. 

Under sommaren (22 juni) får Järnhättan 4 och 7 en viss 
skuggpåverkan på tomten tidigt på morgonen. Vid kl. 18.00 
kommer fastigheten Stenhuggaren 2 (vårdcentralen) delvis att 
skuggas. 

Bedömingen av skuggstudien är att den planerade bebyg-
gelsen kommer att innebära en viss ökad skuggning, särskilt 
tidig morgon för några av grannfastigheterna. Som boende i 
ett halvcentralt läge i närhet till större vägar och urbana stråk  
får man dock räkna med att stadsbilden förändras. Därmed 
anses inte den ökade skuggningen vara en betydande olägen-
het för de närboende. 
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Skuggstudie 22 juni (Krook & Tjäder).

Skuggstudie 21 mars (Krook & Tjäder).

Historik och kulturmiljöer
Flertalet bensinstationer som etablerades i samband med 
massbilismens framväxt efter andra världskriget fi ck en place-
ring vid städernas in- och utfarter. Den tidigare stationen på 
fastigheten fi ck just en sådan strategisk placering vid infarten 
till Borås via Gånghestervägen/Riksväg 27. Anläggningen 
uppfördes 1959-60 för boråsföretaget Bror Ohlsson Olje-AB. 
Bensinstationen utmärktes av ett karaktäristiskt tak över 
bensinpumparna. Formen liknade en svamp och stationen 
kom i folkmun att kallas för ”Svampen”. Vid en större 
ombyggnad av anläggningen år 1981 försvann sannolikt 
denna detalj och taket fi ck ett mer konventionellt utseende.  

Efter att den ursprungliga verksamheten förändrades 
användes huvudbyggnaden som försäljningslokal för 

uthyrning av Videofi lmer samt bland annat motorcyklar. 
Bensinförsäljningen upphörde 1994 och sedan fl era år står nu 
huvudbyggnaden utan användning.

Bostäder
Inom planområdet fi nns det inte några bostäder sedan 
tidigare. Ett genomförande av detaljplanen innebär att cirka 
60 nya bostäder tillkommer.

Arbetsplatser, kommersiell service
Detaljplanen ger möjlighet till en fl exibel användning av 
byggnaderna för att tillgodose olika behov över tid. Mindre 
kontor, service och liknande kan komma att inrymmas i 
byggnaden.

kl 08

kl 08

kl 14

kl 14

kl 10

kl 10

kl 16

kl 16

kl 12

kl 12

kl 18

kl 18
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Översikt gator, cykelvägar och hållplatser.

Ombyggd korsning. 

Offentlig service
Trandaredsskolan F-6 ligger på 700 meters gångavstånd från 
planområdet och Daltorpsskolan F-9 fi nns på ett gångavstånd 
om 550 meter. I anslutning till Trandaredsskolan ligger även 
fl era förskolor. På angränsande fastighet Stenhuggaren 1 
fi nns en vårdcentral.

Tillgänglighet 
Planområdet är något kuperat. I de södra delarna ligger 
marknivån på +137 m över nollplanet och i de norra +141 m 
vilket ger en höjdskillnad på 4 m inom planområdet. 

Hållplats för buss ”Söderdalsgatan” som ligger i direkt 
anslutning till planområdet har genomgått tillgänglig-
hetsförbättrande åtgärder under 2017-2018. 

Angöring och parkering till bostadsbebyggelsen inom 
Järnhättan 5 ska placeras på ett sådant sätt att de uppfyller 
krav på tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer 
ska utformas så att de är tillgängliga för personer med 
funktionsvariationer enligt gällande regelverk. 

3. Gator och trafi k
Gatunät
Trandaredsgatan som passerar norr om planområdet är en 
viktig gata i stadens gatunät. Trandaredsgatan går mellan 
Söderleden (Rv41) upp till Brämhultsmotet och Rv40 
och kopplar samman stadsdelarna Trandared, Hulta och 
Sörmarken. Gatunätet i övrigt i stadsdelarna Trandared och 
Bergsbo är fi nmaskigt och utgörs av villagator som ansluter 
mot Trandaredsgatan. 

I samband med detaljplanen kommer korsningen Tranda-
redsgatan-Kindsgatan-Söderdalsgatan byggas om för att höja 
trafi ksäkerheten. Gatumark övergår till kvartersmark på 
Järnhättan 5 för att minska radien i korsningen så hastigheten 
hålls nere när trafi ken svänger in på Kindsgatan. Liknande 
åtgärd kommer att genomföras där Söderdalsgatan möter 
Trandaredsgatan. Åtgärdena sker delvis utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet är mycket tillgängligt för den som väljer att 
gå eller cykla. Gång- och cykelvägar fi nns på norra sidan 
av Trandaredsgatan, på östra sidan av Kindsgatan samt 
i förlängningen av Lilla Söderliden genom grönområdet 
Ollonstupet. Planområdet ligger på ett bekvämt cykelavstånd 
från centrum, 1,5 kilometer, för att ta sig in till centrum 
(Södra Torget) där man tar sig fram på ett säkert sätt längs 
cykelväg hela vägen. 

På kvartersmark avsedd för bostäder ska cykelparkeringar 
anordnas. Parkeringsnorm för cykel gällande för fl erbostads-
hus inom centrumzonen är 25 st cykelparkeringar per 1000 
m2 BTA. För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att 
parkeringstalen är tvådelade. Det innebär att 30 % av cykel-
parkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén 
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser 
ska fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd 
eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra 
utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie 
lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls.

Järnhättan 
5

Trandaredsgatan

Ki
nd

sg
at

an

Del av korsning som 
övergår till Järnhättan 5

Ombyggd trottoar

Övergångsställe
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Parkeringsplatser längs med Kindsgatan, resterande platser anordnas under 
byggnad och gård. (Krook & Tjäder)

Kollektivtrafi k
Planområdet ligger 1,8 km från Centralstationen och 
Resecentrum. Närmsta hållplats för buss är Söderdalsgatan 
och ligger i direktanslutning till planområdet. Söderdalsgatan 
trafi keras av stadstrafi k linje 2. Linje 2 ansluter till knutpunk-
terna Södra torget och Centralstationen/Resecentrum. Vid 
Gånghestervägen 150 meter söder om planområdet ligger 
hållplats Södervärn vilken trafi keras av linje 159 Dalsjöfors-
Borås-Sandared, linje 204 Borås-Gällstad-Ulricehamn samt 
linje 303 Länghem-Lockryd-Borås. 

Biltrafi k
Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. 
För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås 
centrum belastas framförallt korsningen Trandaredsgatan/
Söderleden (Rv 41). Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det fi nns god 
tillgänglighet med kollektivtrafi k och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 
och andra funktioner samt till Borås centrum kan fl ertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafi ksystemet kan därmed bli mindre. Järnhättan 5 är en 
plats med mycket goda förutsättningar för att de boende ska 
välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är positivt 
med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafi kökningen som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.

För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafi kplan. 
Trafi kplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafi kplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande. 

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Bilparkering 
Utgångspunkten i Borås stads parkeringsregler för anordnade 
av parkering för bilar tillhörande fl erbostadshus är att 
byggherren i första hand ska lösa parkeringsbehovet inom 
den egna fastigheten. Järnhättan 5 ligger inom centrumzonen 
vilket ger ett parkeringstal för fl erbostadshus om 7 stycken 
parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Detta innebär att 35 
st parkeringsplatser för bil ska anordnas enligt grundförut-
sättningarna. Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är 
fl exibla, vilket innebär att det minimumkrav som ställs går 
att reducera om byggherren åtar sig att göra åtgärder som 
skapar goda förutsättningar för andra resval än bil. Järnhät-
tan 5 ligger med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafi k 
vilket ger goda förutsättningar att man i bygglov arbetar med 
någon av de åtgärdspaket för reducering av parkeringstal som 
anges i parkeringsreglerna. En reducering av parkeringsnor-
men med 15 % gör att 30 st parkeringsplatser skulle behöva 
anordnas. 

Angöring och utfarter
In- och utfarter från Järnhättan 5 lokaliseras mot Kinds-
gatan. Plankartan reglerar att utfart inte får ske ut mot 
Trandaredsgatan. 

Järnhättan 4 kommer även fortsättningsvis beredas möjlighet 
att passera Järnhättan 5 för tillfart till sin fastighet. 

3,5

4,5

3

3,5

4,5

3,5

3,5
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Riksintressen
Alla riksvägar, järnvägar och Götalandsbanan är riksintressen 
för kommunikationer. Riksväg 41 som utgör riksintresse 
ligger ca 100 meter från planområdet och bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanen. Kust till kustbanan ligger 
ca 140 meter söder om planområdet och där bedöms heller 
inte att planens genomförande ska ha någon negativ påverkan 
på riksintresset. Ett av lokaliseringsalternativen för korridor 
för Götalandsbanan går genom planområdet, detaljplanens 
genomförande bedöms ej påverka möjligheten till Götalands-
banans utbyggnad negativt. 

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

Dagvatten
Detaljplanen innebär en förtätning med förändrad markan-
vändning i redan planlagt område vilket gör att dagvatten ska 
hanteras på följande sätt: Exploateringen skall inte innebära 
ett högre fl öde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga 
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befi ntliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån 
ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet, dels utifrån 
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden 
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

En ny anslutning för dagvatten kommer att krävas för 
Järnhättan 5, då fastigheten inte sedan tidigare varit ansluten 
till dagvattennätet. 

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att 
häftiga fl öden undviks. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet.

Värme
Ledning för fjärrvärme fi nns i Södervärnsgatan.

El och tele
Området är anslutet till el- och teleledningar. El- och tele-
ledningar inom fastigheten Järnhättan 5 kommer att behöva 
fl yttas för att anpassas till ny placering av byggnader.

Avfall
Avfallshantering inom Järnhättan 5 föreslås anordnas i 
huvudbyggnaden och som enkelt kan nås från Kindsgatan. 
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.

5. Mark
Park
Norr om planområdet fi nns en befi ntlig grönyta med en area 
på dryga 900 kvadratmeter. På ytan fi nns en äldre ek med ett 
högt naturvärde som ska bevaras. Grönytan är en viktig del i 

grönstråket som går från Kype ner mot Kransmossen, vilken 
är en viktig del i stadsbilden som ger möjlighet att ta en paus i 
väntan på bussen eller på promenaden.

Rekreation och lek
Norr om planområdet ligger rekreations- och grönområdet 
Ollonstupet, klass II enligt Grönområdesplanen, vilket 
innebär att det är mycket värdefullt och oersättligt på lokal 
nivå. Ollonstupet är en länk i grönstråken från Kypeområdet 
via Hässleholmsjöarna och vidare mot Kransmossen.

1,5 kilometer öster om planområdet ligger Kransmossens 
idrottsplats med friluftsgård, elljus- och skidspår. Från 
Kransmossens friluftsgård utgår totalt sju motionsspår/ 
vandringsleder varav tre är elbelysta. Vid friluftsgården fi nns 
bland annat utegym, hinderbana, boulebana och grillplatser.

Närmsta lekplats ligger 170 meter nordväst om planområdet 
– Glacialplatsen. Ytterligare tre lekplatser fi nns inom ett 
avstånd av cirka 800 meter, Fyrken, Budkavleparken och 
Svenljungaparken.  

Den större ek som fi nns norr om planområdet. 
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Fornlämningar
Några kända fornlämningar fi nns inte inom planområdet. 

Lagenligt skyddad natur
Ingen natur som är skyddad enligt 7 kap. MB fi nns inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s kartvisningstjänster för området utgörs de 
naturliga marklagren inom undersökningsområdet av isälvs-
sediment med hög genomsläpplighet. I en borrpunkt strax 
väster om fastigheten utgörs markprofi len av sandigt grus ner 
till 1,5 m djup, vilket underlagras av sand ner till 3 m djup. 
Detta underlagras av friktionsjord i form av sand och block. 
Berggrunden i området utgörs av gnejs.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon.

Förorenad mark
I samband med att Statoil avvecklade och sanerade 
drivmedelsstationen 1994 utförde Golder Associates (1994) 
miljökontroll och markundersökningar. Cisterner, oljeavskil-
jare, fundament, rörledningar samt spolplatta togs upp och 
fraktades till mottagningsanläggning i Göteborg. Tillsyns-
myndigheten i Borås har meddelat att saneringen har utförts i 
samråd med dem och att den har givit ett bra resultat.

En miljöteknisk markundersökning genomfördes under 
2018. Utifrån resultaten i utförd undersökning konstateras 
att representativa föroreningshalter i mark och grundvatten 
är låga inom fastigheten, under riktvärdet för KM (bostads-
mark). Någon oacceptabel risk för människors hälsa eller 
miljön bedöms därför inte föreligga till följd av föroreningar 
vare sig vid nuvarande markanvändning eller om fastigheten 
bebyggs med bostäder. Någon tjärasfalt har inte konstaterats 
inom fastigheten.

Följande rekommendationer ges i utredningen: 

 » Byggnaden inventeras avseende eventuellt innehåll av 
miljöstörande/förorenat material.

 » Undersökning av markens föroreningsinnehåll under 
byggnaden görs i samband med rivning.

 » Nedskräpningen i området utmed fastighetens södra 
och sydvästra gräns åtgärdas. Avfallet och eventuellt 
farligt avfall skall omhändertas på godkänt sätt.

 » Då fyllnadsmassor samt eventuellt kvarlämnade instal-
lationer och fundament kan fi nnas inom fastigheten 
rekommenderas att man vid schakt är observant på 

eventuella tecken på förorening. Vid misstanke om 
förorenade massor, avvikande massor eller kvarlämnad 
installation ska den som äger eller brukar fastigheten, 
enligt miljöbalken, kontakta tillsynsmyndigheten och 
miljökonsult för bedömning och hantering.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010. Enligt kommunens översiktliga skyfallskartering kan 
det i nuläget bildas några mindre vattenansamlingar på 
fastigheten. Idag utgörs marken inom planområdet främst av 
hårdgjorda ytor. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
minska något.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

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 fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Planändringen innebär en ändrad markanvändning med viss 
förtätning. Andel hårdgjorda ytor inom planområdet förut-
sätts däremot inte öka. Planbestämmelse om att dagvatten 
ska fördröjas inom kvartersmarken införs på plankartan. 
Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt 
att häftiga fl öden undviks.  Detaljplanen ger ökade förutsätt-
ningar för omhändertagande av dagvatten och fl öden vid 
stora regn, vilket i liten skala kan bidra till en förbättring av 
MKN-parametrar. 

Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  
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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.

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

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största bruttoarea är 95 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Endast mindre komplementbyggnader så som cykelförråd och återvinningshus  får
placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudentréer ska placeras mot Kinds- eller Trandaredsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Balkong får sticka ut max 1,5 meter från byggrätten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög mot Trandaredsgatan (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Minst 30 % av fasadytan i bottenvånigen ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara planterbart och körbart,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädrad ska finnas längs med Kindsgatan,  4 kap. 10 §

n2 Parkering tillåts och ska vara längsgående utmed Kindsgatan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Balkonger ska utformas inglasade till 75 % på byggnadens västra fasad för att uppnå

riktvärde för ljudnivå på uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

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

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart med en fri höjd på minst 3 meter,  4
kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar
Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på
aktuell plats för lov, har avhjälpts till Natuivårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.
Planavgift debiteras ej vid bygglov

Nockhöjd
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Grundvattnets kvalitet
Generell naturlig grundvattenströmningsriktning i området 
bedöms vara sydlig till sydvästlig baserat på topografi  och 
hydrologi i området. Riktningen inom undersökningsområ-
det är sannolikt påverkad av ledningsgravar, diken och andra 
installationer i marken, varför den lokala grundvattenström-
ningen kan skilja sig från den generella. Ytavvattning från 
området sker via dagvattensystemet.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden 
såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom fördörjningsmagasin/diken 
inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att 
dagvattensystemet förses med en ventil som kan stängas för 
att hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken 
lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer utgöra en entré 
för stadsdelen Trandared. Ny bebyggelse placeras på mark 
som tidigare använts som bensinstation där byggnaderna 
idag är outnyttjade och tomten öde. Den nya bebyggelsen 
kan bidra till att skapa trygghet i området, genom att fl er 
människor bor och rör sig i området och mer utblickar mot 
allmänna ytor, gator, gång- och cykelbanor samt busshållplat-
sen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger på 90 meters avstånd till Rv41 där hastig-
heten är begränsad till 50 km i timmen samt på 140 meters 
avstånd till Kust-till-kustbanan. Planerad markanvändning 
är fl erbostadshus. För fl erbostadshus krävs ett skyddsavstånd 
på minst 40 meter för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Det 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. 

Då planområdet ligger inom 150 meter från två olika leder 
där farligt gods transporteras bör ventilationsintag placeras 
på taket på fl erbostadshuset alternativt på motstående sida 
från de farligt gods led. 

I samråd med räddningstjänsten har det bedömts att det inte 
fi nns behov av ytterligare skadebegränsande åtgärder. Utifrån 
kända förutsättningar bedöms att en separat riskutredning 
inte behöver tas fram i samband med planen. 

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafi kerad väg samt i 
närheten av trafi kled och Kust till kustbanan därför har en 
bullerutredning tagits fram. Trafi kbullerutredning är framta-
gen av Akustik forum daterad 2018-06-04 visar att:

Fasadvärden 
Riktvärdet 60 dBA för fasad överskrids vid den norra delen 
av byggnaden, mot Trandaredsgatan. Sida med ekvivalent 
ljudnivå under 55 dBA och maximal ljudnivå under 70 dBA 
innehålls vid de lägre våningarna på den södra fasaden 
tillhörande denna byggnadsdel. De lägenheter som genom-
förs genomgående klarar riktvärdena om minst hälften av 
bostadsrummen läggs åt denna sida. Ljudnivåer överstiger 
inte 65 dBA vid någon fasad, därför kan lägenheter med yta 
under 35 kvm byggas där en tyst sida inte fi nns tillgänglig. 
Övriga delar av byggnaden klarar gällande riktvärden. 

Uteplats
Riktvärden för uteplats är 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximalljudnivå där värdet inte bör överskridas med 
mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan 06-22. 

Prognostiserad maximal ljudnivå på gård år 2030 från järnväg. 

Prognostiserad ekvivalent ljudnivå på gård år 2030 från väg och järnväg.
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Maximal ljudtrycksnivå för vägtrafi k klaras på större delen av 
innergården. För järnvägstrafi k ligger värdet på större delen 
av gården mellan 70-75 dBA, men då antalet tåg som trafi -
kerar Kust till kustbanan är 24,7 st på ett veckomedeldygn så 
kan man anta att värdena ej överstigs mer än fem gånger per 
timme mellan 06-22. 

Riktvärden för ekvivalent ljudnivå klaras inte på gården eller 
tänkta takterrasser, större delen av gården ligger i spannet 
mellan 50-55 dBA i ekvivalentljudtrycksnivå. För att säker-
ställa uteplatser som uppfyller riktvärdena kan balkonger 
som utförs med minst 75 % inglasning utföras i västerläge.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatan ska ha kvar sin använd-
ning som kommunal gata 

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
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 
bostadskomplement såsom parkering. Bokstaven C möjliggör 
centrumändamål, såsom exempelvis kontor och restaurang. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket av marken som får bebyggas regleras genom 
prickad mark som innebär att byggnad inte får uppföras. 
Inom varje egenskapsområde med bestämmelsen e

1 
får 95 % 

av markarean bebyggas. 

Byggnadens höjd och utformning
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 
högsta byggnadshöjd. Byggnadshöjd reglerar avståndet från 
markplanet till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan 
med 45 graders lutning. Se illustration till höger Högsta höjd 
trappas upp från söder till norr, med en högsta byggnadshöjd 
om 147 meter över nollplanet i söder och en höjd om 154 
meter i norr mot Trandaredsgatan. I mitten av byggrätten är 
högsta byggnadshöjd satt till 150 meter över nollplanet.

Huvudentréer ska placeras ut mot Kinds- och Trandaredsga-
tan och balkonger får sticka ut max 1,5 meter från byggrätt. 
Bestämmelsen f

3 
reglerar att bottenvåningens våningshöjd 

måste vara minst 3,5 meter mot Trandaredsgatan. Fasaden på 
samma bottenvåning ska till minst 30 % bestå av glas genom 
f

4
. 

Utförande och byggnadsteknik
På områden markerade med b

1 
tillåts marken underbyggas 

av parkeringsgarage vars bjälklag ska vara planterbart och 
körbart.

Mark och vegetation
Bestämmelsen n

1 
reglerar att en trädrad ska planteras av 

fastighetsägaren. Träden ska planteras på ett sådant sätt att 
de inte gör skada på intilliggande ledningar. Bestämmelsen 
n

2
 innebär att parkering på kvartersmark tillåts längs med 

Kindsgatan. Parkeringsplatserna ska ligga parallelt längs med 
gatan.

Skydd mot störningar
Bestämmelsen m

1 
innebär att minst 75 % av balkonger mot 

väster ska vara inglasade, detta för att uppnå riktvärdet för 
buller på uteplats, som inte uppfylls på gården. 

Utfart
Körbar utfart får inte anordnas mot Trandaredsgatan eller 
den norra delen av Kindsgatan. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål, 
gemmensamhetsanläggning
Inom områden med bestämmelsen g

1
 ska marken göras 

tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för utfart. Inom 
område markerat med g

2
 ska marken göras tillgänglig för en 

gemensamhetsanläggning för in-/utfart med en fri höjd på 
minst 3 meter. Område markerat med u ska vara tillgängligt 
för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga 
kraft.

Villkor för lov eller startbesked
Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning.

Information
Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

byggnadshöjd

45o

Illustration som förklarar hur byggnadshöjden räknas.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 
ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 
blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen av Kommunfull-
mäktige 12 april 2018, anger samhällsbyggnadsmål och 
spelregler för hållbar utveckling.

I översiktsplanens utvecklingsstrategi anges Borås som 
regionens kärna och i en strukturbild så ger man följande 
inriktning för ny bebyggelse:  

• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, 
komplettering och omvandling av befi ntlig bebyggelse. 
Särskilt i stadskärnan och centrumnära stadsdelar ska en 
hög exploateringsgrad eftersträvas. 

• Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg och 
knutpunkter

Man har i översiktsplanen pekat ut urbana stråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken 
är viktiga för att binda samman centrala staden med övriga 
stadsdelar samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveck-
ling som främjar hållbara transporter. 

Planområdet gränsar till ett utpekat urbant stråk US12 - 
Bergsäter/Bergsbo- Trandared. Stråket har strategisk betydelse 
för att binda samman Trandared med stadskärnan. Stråket 
utgör en entrépunkt till Trandared som kan stärkas genom 
kompletterande bebyggelse och för t.ex. trafi ksäkerhet. 
Stråket bör också kopplas till entrépunkten till natur- och 
rekreationsområdet Ollonstupet.

Planområdet ligger där den centrumnära bebyggelsen övegår 
till övrig stadsbebyggelse. I övrig stadsbebygelse ska det ske 
en komplettering med bostäder och blandad användning 
utifrån specifi ka förutsättningar och lägen som stärker lokal 
handel och service. 

Miljömål
I de nationella miljömålen fi nns målet God bebyggd miljö 
vilken är det målet som främst appliceras i planering av nya 
bostäder. Riksdagens defi nition av miljömålet God bebyggd 

miljö – ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas”.

Precisering av miljökvalitets målet God bebyggd miljö fi nns 
genom regionala tilläggsmål. Här anges vikten av att 
kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det fi nns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. Att det fi nns natur- och grönområden 
i närheten av bebyggelsen som är tillgängliga och av god 
kvalitet. 

I miljömålen för Borås Stad sammanfattar man hållbar 
samhällsplanering som följande. Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafi k. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för 
att underlätta för invånarna.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

Stadsbild
Planen kommer ge en inverkan på stadsbilden. Befi ntligt 
kvarter är en homogen miljö med villor i två våningar. Den 
nya bebyggelsen kommer att bryta av både i stil och i skala 
mot kvarterets bebyggelse. Närliggande bebyggelse är däre-
mot mer blandad i sin karaktär. 

Ljusförhållanden
Viss förändring i skuggbildning kommer att ske då man 
uppför nya byggnader. Se kap 2 avsnitt om Skuggstudie.

Markmiljö
Eventuella markföroreningar under befi ntlig byggnad saneras 
innan byggnation. 
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören/fastighetsägaren till Järnhättan 5 ansvarar för 
byggnation och övriga åtgärder på kvartersmark, inklusive 
anpassning till omkringliggande gatumark.
Kommunen, i egenskap av huvudman för allmänna platser, 
ansvarar för iordningställande samt drift och underhåll av 
gatan. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell fl ytt av kabelskåp.

Avtal
Plankostnadsavtal mellan Borås Stad och ägaren till Järnhät-
tan 5 är tecknat.

Inför antagande av detaljplanen ska ett exploateringsavtal 
träffas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska 
reglera den marköverlåtelse som detaljplanen förutsätter (se 
fastighetsrättsliga frågor nedan) samt hur ombyggnation av 
gångbana och fl ytt av belysningsmast ska fi nansieras.

Inom ytan som övergår från allmän plats till kvartersmark 
fi nns ett kabelskåp tillhörande Borås Elnät AB. Ett avtal 
ska upprättas mellan fastighetsägaren och Borås Elnät AB. 
Avtalet kan antingen avse att rättighet skapas till förmån 
för Borås Elnät AB att behålla skåpet på befi ntlig plats 
eller att fastighetsägaren bekostar att skåpet fl yttas utanför 
fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Järnhättan 5 som ägs av 
Järnhättan 5 AB samt del av fastigheten Bergsäter 1:1 som 
ägs av kommunen. 

Den del av Bergsäter 1:1, ca 43 m2, som omfattas av kvarter-
smark ska genom fastighetsreglering övergå till Järnhättan 5, 
se fi g. 1.
I det fall kabelskåpet (se avtal ovan) ska stå kvar inom Järn-
hättan 5 ska servitut eller ledningsrätt bildas i samband med 
fastighetsregleringen. 
På plankartan reserveras ett område för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Reservatet 
syftar i första hand till att säkerställa ett arbetsområde kring 
en dagvattenledning som ligger i fastighetsgräns. Dagvat-
tenledningens arbetsområde och eventuellt andra allmän-
nyttiga ledningar som förläggs inom området, bör tryggas 
genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare 
och fastighetsägare. Rättigheten kan även säkerställas genom 
ledningsrätt.  
Järnhättan 5 belastas av ett infartsservitut till intilliggande 
fastighet Järnhättan 4. Detaljplanen anger att gemensamhets-
anläggning ska bildas för utfart inom området (g1 och g2). 

Servitutet kan ersättas med andel i gemensamhetsanlägg-
ningen.
Möjligheten att bilda eller ompröva föreslagna åtgärder prö-
vas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Kostnader för exploatören:

Kostnader för exploatören: 

 » Upprättandet av detaljplanen. 

 » Diverse utredningar så som för exempelvis trafi kutred-
ning och markmiljöteknisk utredning.

 » Bygglovsavgifter. 

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm). 

 » Köp av mark från kommunens fastighet Bergsäter 1:1.

Fig 1 Mark som överförs från fastighet Bergsäter 1:1 till Järnhättan 5.
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 » Fastighetsbildningskostnader.

 » Ombyggnation av gångbana och fl ytt av belysningsmast 
som detaljplanen förutsätter.

 » Eventuell fl ytt av kabelskåp.

Exploatören får genom en ändrad markanvändning tillgo-
dogöra sig den värdeökning av fastigheten Järnhättan 5 som 
detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 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
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
• Trafi kbullerutredning (Akustikforum AB, 2018-06-04). 
• Markmiljö tekniskutredning ( Jordnära Miljökonsult AB 

2018-09-13).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Ramböll Sverige AB genom Jenny Jakobsson. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Jonatan Westlin och Afshin 
Ghafoori.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
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 befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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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. 

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
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 2019-02 
BN2017-829 

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
m.fl. Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som snart finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 april – 8 maj.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och 
viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i närhet till det 
i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. 
Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan. Gällande 
detaljplan för området är Stadsplan P739 från 1982 och anger för 
Järnhättan 5 användningen bensinstation med en högsta byggnadshöjd 
på 5 meter. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns från och med 10 april 
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 Stadshusets entré på Kungsgatan 55, 15 april kl. 17.00–
19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 8 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-829), 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 Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-08  
  

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

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-02-22

Upprättad 2019-02-22

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
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Belysningsstolpe
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Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Trandared

Järnhättan 5 m.fl.

Samråd

Upprättad 2019-04-03

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin

Planarkitekt

Samråd

2019-04-03

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

BN 2017-829

4025 5050 Meter10 15 20 4530 35

1:500Skala A1, Skala  1:1000 A3

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

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största bruttoarea är 95 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Endast mindre komplementbyggnader så som cykelförråd och återvinningshus  får

placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudentréer ska placeras mot Kinds- eller Trandaredsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Balkong får sticka ut max 1,5 meter från byggrätten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög mot Trandaredsgatan (överkant golvbjälklag

till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Minst 30 % av fasadytan i bottenvånigen ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara planterbart och körbart,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Trädrad ska finnas längs med Kindsgatan,  4 kap. 10 §

n

2

Parkering tillåts och ska vara längsgående utmed Kindsgatan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

m

1

Balkonger ska utformas inglasade till 75 % på byggnadens västra fasad för att uppnå

riktvärde för ljudnivå på uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat

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

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g

2

Markreservat för gemensamhetsanläggning för utfart med en fri höjd på minst 3 meter,  4

kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på

aktuell plats för lov, har avhjälpts till Natuivårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.

Planavgift debiteras ej vid bygglov

+000.0

Nockhöjd



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjnings-

programmet för kollektivtrafiken 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Lämna följande synpunkter:  

 För att uppnå fastställda mål om ökat resande inom kollektivtrafiken 
krävs betydligt större satsningar i Borås och Boråsregionen. 

 Borås Stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för 
busstrafiken och det är viktigt att Västra Götalandsregionen möter 
upp dessa satsningar med en anpassad och attraktiv kollektivtrafik. 

 Bekvämlighet, punktlighet och pålitlighet för kollektivtrafiken måste 
bibehållas när Göteborg står inför stora om- och nybyggnationer. 
Att kunna arbets- och studiependla mellan Västra Götalands två 
största städer får inte innebära att resenärens behov till en attraktiv 
kollektivtrafikresa åsidosätts. 

 Borås Stad har påbörjat ett arbete med revidering av 
Trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med övriga 
Sjuhäradskommuner och kommer senare med en särskild skrivelse 
om revideringen från Boråsregionen. 

 Kommunala initiativ gällande ny teknik måste i större omfattning 
uppmuntras av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. 

 

Datum 

2019-04-17 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-24 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Datum 

2019-04-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Diarienummer: KS 2019-00273 3.3.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-04-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00273 3.3.4.0 

  

 

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjnings-

programmet för kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut 

Lämna följande synpunkter:  

 För att uppnå fastställda mål om ökat resande inom kollektivtrafiken 

krävs betydligt större satsningar i Borås och Boråsregionen. 

 Borås Stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för 

busstrafiken och det är viktigt att Västra Götalandsregionen möter 

upp dessa satsningar med en anpassad och attraktiv kollektivtrafik. 

 Bekvämlighet, punktlighet och pålitlighet för kollektivtrafiken måste 

bibehållas när Göteborg står inför stora om- och nybyggnationer. 

Att kunna arbets- och studiependla mellan Västra Götalands två 

största städer får inte innebära att resenärens behov till en attraktiv 

kollektivtrafikresa åsidosätts. 

 Borås Stad har påbörjat ett arbete med revidering av 

Trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med övriga 

Sjuhäradskommuner och kommer senare med en särskild skrivelse 

om revideringen från Boråsregionen. 

 Kommunala initiativ gällande ny teknik måste i större omfattning 

uppmuntras av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. 

Sammanfattning 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra 

Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet 

med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa 

uppföljning av de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de 

delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 

kollektivtrafiken.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetet med att aktualisera/revidera trafikförsörjningsprogrammet inför 

perioden 2021–2024 påbörjas under våren 2019. I samband med denna remiss 

ges kollektivtrafikråden möjlighet att komma med inspel till revideringen. 
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Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som 

ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna att via 

kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland 

annat Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till 

prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande 

trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är extra viktigt detta år då en 

revidering av programmet påbörjas. 

De frågeställningar som Västra Götalandsregionen vill ha svar på är: 

 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018? 

 Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

 Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

 Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 

 Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer? 

 Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

 

Borås Stads reflektioner och synpunkter 

Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018? 

 

I Borås kommun 2018 skedde 15,34 miljoner resor med kollektivtrafiken, det 

kan se ut som en ökning med 4 procent, vilket motsvarar det årliga målvärdet. 

Men under 2018 skedde en förändring av mätmetoderna i stadstrafiken, där 
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man nu mäter antal passagerare istället för antal stämplingar. Det gör att 

ökningen i stadstrafiken blev 15,7 procent. Cirka 70 procent av resenärerna 

stämplar i Borås stadstrafik. Övriga har ofta ToGo-biljetter i mobilen eller 

andra giltiga färdbevis men stämplar inte. 

Om man istället jämför fjärde kvartalet 2017 mot samma period 2018 kan man 

se att den faktiska ökningen i stadstrafiken är 5,6 procent. Den ökningen beror 

till stor del på de fria skolkorten som gymnasieungdomarna nu får samt den 

sommarkortssatsning som Västra Götalandsregionen gjorde där alla ungdomar 

fick åka kostnadsfritt. Dessa gymnasiekort står för över 10 procent av 

resandeökningen. 

Det är därmed en risk att det inte skett någon reell ökning av resandet utan att 

siffrorna är en effekt av ny mätmetod och extra subventionering av kostnadsfria 

resor. Detta innebär att det inte skett någon ökning av andelen personer som 

väljer att åka kollektivt jämfört med annan motoriserad resa.  

Därför kvarstår Borås Stads tidigare synpunkt att uppnå målen i 

Trafikförsörjningsprogrammet behöver resandet i Borås öka med flera procent 

årligen. En överflyttning kräver satsningar på kollektivtrafikresor. De 

förändringar som föreslås i Västtrafiks trafikplaner i Borås och Borårsregionen 

är alltför små för att påverka resandet nämnvärt. 

Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

Utvecklingsplanen för Stadstrafiken i Borås innehåller strategier som behöver 

genomföras för att nå fördubblingsmålet. Borås Stad håller på att ta fram en 

Genomförandeplan för Stadstrafikens utveckling i Borås tillsammans med 

Västtrafik och Nobina. Detta sker inom ramen för Stadtrafikforum. Syftet med 

planen är att få till konkreta åtgärder som uppfyller de mål som sattes i 

Utvecklingsplanen för stadstrafiken i Borås 2025. Det arbetet kommer att ge en 

effektivare kollektivtrafik i Borås och bättre resursutnyttjande av trafik och 

infrastruktur. Det är viktigt att Borås och Västra Götalandsregionen fortsätter 

att arbeta efter de mål och strategier som utvecklingsplanen fastställde.  

Borås Stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för busstrafiken och 

det är viktigt att Västra Götalandsregionen möter upp dessa satsningar med en 

anpassad och attraktiv kollektivtrafik. 

Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

Extra fokus behöver läggas på tillgängligheten i Göteborg. Bekvämlighet, 

punktlighet och pålitlighet för kollektivtrafiken måste bibehållas när Göteborg 

står inför stora om- och nybyggnationer. Att kunna arbets- och studiependla 

mellan Västra Götalands två största städer får inte innebära att resenärens 

behov till en attraktiv kollektivtrafikresa åsidosätts.  

Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 
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Borås Stad har påbörjat ett arbete tillsammans med övriga Sjuhäradskommuner 

och kommer senare med en särskild skrivelse om revideringen från 

Boråsregionen. 

Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

Det finns mycket ny teknik som håller på att utvecklas bland annat har Borås 

Stad var en aktiv part i en förstudie om självkörande bussar i Borås, med stöd 

från Interreg. Det är beklagligt att intresset för denna nya teknik var så låg när 

Borås Stad kontaktade Västtrafik för en fortsatt studie med syfte att i 

verkligheten testa självkörande bussar i centrala Borås. Hur ska vi komma 

vidare och ge invånarna en rimlig chans att ta del av framtidens teknik när vi 

inte kan visa upp teknikens möjligheter i verkligheten. Dessutom har det i 

Trafikförsörjningsprogrammet pekats ut som ett övergripande mål att vara i 

framkant och ta till sig forskning, goda exempel från omvärlden och prova nya 

lösningar för att nå högt ställda mål.  
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Sammanfattning 

Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 för kollektivtrafiken i 

Västra Götaland följs upp varje år med ett stort antal indikatorer. Kollektivtrafiken har 

generellt utvecklats positivt under 2018 i förhållande till målen, särskilt när det gäller 

resandet.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra 

Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 

region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid genom att både resandet med 

kollektivtrafiken ökar och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. 

Måltalen till 2020 är redan uppnådda. Resandet har ökat mest i stadstrafik och i de 

prioriterade stråken, helt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets inriktning. 

Kostnaderna per resa sjunker och antalet personkilometer ökar.  

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till andra motordrivna fordon har ökat 

under en längre tid även om den var oförändrad under 2018. Totalt antal bilar ökar men 

den sträcka varje bil körs minskar. Per 1 000 invånare sjunker antalet bilar. Andelen 

cykel ökar något men samåkningen är oförändrad. Sammantaget utvecklas samtliga 

indikatorer i en positiv riktning för det övergripande målet.  

Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 

Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något 

sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer som har ökat men 

också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv för kollektivtrafiken på 

lite längre avstånd. Vissa tåg har för hög restidskvot, framförallt på Bohusbanan och 

Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Busslinjer med busskörfält har 

generellt bättre restidskvot.  

För boende utanför tätorter har genomförandet av landsbygdsutredningen gjort att det 

numera finns minst fem resmöjligheter vardagar med närtrafiken. Resandet med 

närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. I tätorterna finns det tidtabellslagda 

turer med generellt större utbud ju större tätorten är. Fler invånare tycker också att de 

har avgångstider som passar deras resbehov.  

I delmål 2 ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som attraktiv. 

Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur enkelt 

invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet utvecklats 

positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord men betydligt 

lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med Västtrafik. Det tyder på 

att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad upplevelse är mer positiva än 

de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken 

Nöjdheten ligger kvar på fortsatt stabil nivå trots att punktligheten har försämrats, 

framförallt för spårvagn men också för tåg och buss. Fartygen däremot har blivit mer 

punktliga. Under 2018 har andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 

Västtrafik ökat från 59 till 61 procent. Det hänger troligen ihop med att biljett-
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försäljningen med appen ToGo har ökat kraftigt de senaste åren. På två år har andelen 

som upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt hälften till 75 procent av 

resenärerna. 

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 

anpassats för personer med funktionsnedsättning. Fysiska anpassningar av fordonen är 

genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Ett mindre antal hållplatser 

anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. När hållplatser anpassas krävs 

samverkan med kommunerna och Trafikverket som väghållare. Alla parter måste 

prioritera en anpassning för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  

Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är trygga 

har ökat stort för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. Enligt 

Brottsförebyggandet rådet statistik för hela Sverige väljer en av tre kvinnor andra sätt 

att röra sig på grund av trygghet. Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara 

tryggt för alla. Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med 

kollektivtrafiken och också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kamera-

bevakning. 

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 

resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen minska och 

då handlar det i första hand om vilket biobaserad bränsle som används. Idag drivs redan 

kollektivtrafiken till 97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och 

Kinnekulletåget använder fortfarande fossil diesel, dock blandad med biodiesel.    
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Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafik-

lagen från 2012. I lagen står att myndigheten regelbundet ska fastställa mål för kollektiv-

trafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram och i Västra Götaland fastställs ett nytt 

program var fjärde år av regionfullmäktige.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument med en 

tydlig strategisk inriktning för den regionala kollektivtrafikens utveckling. Kollektiv-

trafiken i både tätare och glesa områden är ett viktigt verktyg för regional utveckling 

och visionen om det goda livet.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det 

övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrens-

kraftig region. I det hållbara resandet ingår förutom kollektivtrafik, också gång och 

cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med beslutade strategier. 

Sedan programmet antogs har några av strategierna reviderats och några har tillkommit. 

Funktionshinderstrategin har ersatts av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 

kopplat till målet om ökad tillgänglighet finns strategier för stadstrafiken i flera av de 

regionala pendlingsnaven. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

I programmet är ett antal stråk prioriterade som knyter ihop Västra Götaland inklusive 

målorterna i angränsande län. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet tillsammans 

med de fem stora pendlingsnaven. Kollektivtrafiken koncentreras i stråken för att bli 

mer konkurrenskraft gentemot bilen på längre avstånd. Samtidigt finns det en grund-

läggande geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik enligt landsbygdsutredningen. 
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Förutom målen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där kommunerna spelar 

en viktig roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart 

resande, pris- och betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett 

strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en övergripande uppföljning av hur den 

regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjnings-

programmet. Den är ett av flera underlag som ligger till grund för nämndens uppdrag 

till Västtrafik och ingår i den årliga remissen till kommunerna. 

Uppföljningen avser enbart de mål och indikatorer som finns i programmet och 

redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 

finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen.  

I nästa avsnitt finns en sammanställning av de mål och indikatorer med måltal som ingår 

i uppföljningen. Därefter redovisas det övergripande målet och de fyra delmålen i varsitt 

avsnitt. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och 

indikatorer som följs upp till respektive mål, följt av en genomgång av utvecklingen 

sedan 2014. I vissa fall diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och exempel på 

åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 
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Sammanställning av måluppfyllelsen 

Mål Bedömd 
måluppfyllelse 

till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2018 

2018 Utveckling 
senaste året 

2018  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra 
Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en 
attraktiv och 
konkurrenskraftig region. 

 Kollektivtrafiken står för minst 30 % 
av de motoriserade resorna i Västra 
Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  339 milj   

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav, med kollektivtrafik, 
ökar.  

84,9 %  85,5 %          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik är 
minst 60 % 

53 % 
 

61 %   

 Andel nöjda resenärer med senaste 
resan mätt ombord uppgår till minst 
93 % 

93 %  94 %  

 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

57 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper 
beaktas 

 Andel invånare som känner trygghet 
att åka med Västtrafik är minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med funktionsnedsättning 
är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler helt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
är >800 

ca 350 st 
 

ca 400 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan 
från kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

72 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet handlar om kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling 

och tillväxt. Målet förutsätter en god infrastrukturplanering ihop med bebyggelse-

planering men också policys och åtgärder för att stödja utvecklingen av ett hållbart 

resande. Dessutom behövs innovation och test av nya lösningar, som till exempel 

kombinerad mobilitet. För att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresorna 

öka men också gång- och cykelresorna. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild 

av det hållbara resandets utveckling i förhållande till biltrafiken. 

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 

2006 till 2025. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 

indikatorn om personkilometer upp. För att nå fördubblingsmålet behövs en generell 

resandeökning, framförallt i de regionala pendlingsnaven och i de prioriterade stråken. 

I glesare områden behöver nya lösningar testas och utvecklas för att öka resandet.  

        
Övergripnade målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     

 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Målet är att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. 

På sikt ska minst var tredje resa i Västra Götaland ske med kollektivtrafiken. 

Marknadsandelens utveckling styrs av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs som 

alternativ till bilen för den resa som ska genomföras. Utvecklingen kan drivas på genom 

långsiktiga satsningar på kollektivtrafik och dess infrastruktur i kombination med 

styrmedel som trängselskatt och parkeringspolicys. Antalet resor med kollektivtrafiken 

ökar varje år men samtidigt ökar också bilinnehavet. Däremot har genomsnittlig kör-

sträcka per bil gått ner något senaste året. 

Marknadsandelen mäts genom resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern där 

personer får uppge färdsätt för de resor som de har gjort under en dag. Sedan beräknas 

marknadsandelen genom att dividera antal kollektivtrafikresor i förhållande till alla 

resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel har en ökande trend över tid, även om andelen var 

oförändrad under 2018. Den stora ökningen under 2017 beror till stor del på förändrad 

mätmetod och leverantör av kollektivtrafikbarometern, bland annat är enkäten numera 

webbaserad istället för telefonbaserad. Det gör att utfallet ligger på en högre nivå än när 

måltalet sattes.  

 

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Marknadsandelen i Göteborgs stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan marknads-

andelen i kranskommunerna till Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 

Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen är 45 procent. I Fyrbodal är marknads-

andelen 17 procent, i Sjuhärad ligger den på 16 procent och i Skaraborg på 14 procent.  
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I Västra Götaland har kvinnor en högre marknadsandel med kollektivtrafik än män. 

Jämfört med riket har Västra Götaland en något högre marknadsandel för båda könen.  

 

Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik för män respektive kvinnor år 2018.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång 

och cykel ingår. Det statistiska underlaget är något lågt i kollektivtrafikbarometern för 

att fånga gång och cykel på ett tillräckligt bra sätt. Nivån ligger på det hållbara resandets 

marknadsandel är 39 procent för 2018, oförändrad jämfört med 2017.  

Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys, med sammanslagen 

statistik för åren 2011 till 2016, har vi tagit fram marknadsandelen för det hållbara 

resandet i pendlingsnaven. Resultat visar att GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) har den 

högsta marknadsandelen i Västra Götaland på 61 procent. I Trollhättan och Vänersborg 

tillsammans är andelen 41 procent. Marknadsandelen i Skövde är 39 procent och i Borås 

är den 38 procent. Uddevalla är det pendlingsnav som har den lägsta marknadsandelen 

för det hållbara resandet på 35 procent. I dagsläget planerar inte Trafikanalys fler  

resvaneundersökningar. 
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Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 61 procent sedan 2006. Under samma 

period har befolkningen ökat med drygt 10 procent. Under 2018 ökade resandet med 5 

procent. Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, 

men att det är först nu med det automatiska kundräkningssystemet (KRS) som dessa 

resenärer har registrerats. Det vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet ökar på 

alla trafikslag utom tåg. Fördubblingsmålet till 2025 är 380 miljoner resor, och 

resandeökningen senaste åren ligger i fas med att målet ska vara möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2018 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Hur mäter Västtrafik resandet? 

Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. 

Idag finns det två huvudsakliga källor till resandestatistiken.  

Bland annat i tåg- och stadstrafiken använder Västtrafik KRS (automatiskt kundräkningssystem). 

Detta innebär att det sitter mätare i fordonen som räknar hur många som går av och på. Systemet har 

successivt införts och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. 87 procent av resorna har tagits fram 

med hjälp av KRS. 

I trafik där KRS inte används, räknas resandet fram genom att mäta stämplingar av biljetter. En 

stämpling är när ett Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst 

i lokal- och regiontrafik där samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan 

idag inte stämplas i systemet. För dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor 

på den typen av biljetter där inte KRS används. 
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Ö3: Antal resor per kategori 
I de regionala pendlingsnaven gjordes 258 miljoner resor 2018 vilket är 76 procent av 

det totala resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 15 miljoner resor, motsvarande 

6 procent. Resandet i tätortstrafiken har ökat med cirka 5 procent under 2018. 

Stenungsund är den tätort som hade den största faktiska resandeökningen, med 60 000 

fler resor. Även i Lerums tätort har resandet ökat. 

I stråken gjordes 55 miljoner resor 2018. Dessa är vanligen längre resor än genomsnittet. 

Generellt i stråken har resandet ökat med 2 procent 2018 jämfört med 8 procent under 

2017. Störst resandeökningen var i stråket Borås-Ulricehamn-Jönköping med 10 

procent och i stråket mellan Borås och Tranemo som ökade med 8 procent. I pendel-

stråken till och från Göteborg med expressbussarna ökade resandet som helhet med 4 

procent. Resandet med Tjörnexpressen och Stenungsundsexpressen har också ökat 

något. Expressbussarna i Bohuslän och Dalsland ökade med 4 respektive 3 procent. 

Gränspendeln till Norge har ett oförändrat resande. Resorna i stråket Skövde-Lidköping-

Trollhättan ökade med 5 procent. I övriga stråk både i Skaraborg och Sjuhärad var 

resandet oförändrat eller marginellt lägre 2018 jämfört med 2017.  

För tågtrafiken generellt är antalet resor oförändrade under 2018. Resandet på 

pendeltågen ökade mellan Göteborg och Ale med 4 procent och mellan Göteborg och 

Kungsbacka med 3 procent. Däremot har resandet minskat med 1 procent på Alingsås-

pendeln. Trafikverket har genomfört stora banarbeten som har påverkat resandet 

negativt främst på Västra Stambanan men också på Bohusbanan. På dessa banor har 

resandet minskat med 5 procent på Västra stambanan och med 7 procent på Bohusbanan. 

Även på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan har resandet minskat med 7 procent under 

2018. Resandet på Kinnekullebanan minskade med 9 procent men på övriga banor har 

resandet varit oförändrat eller marginellt ökat.  

I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, landsbygd i tabell 1, 

det vill säga i princip oförändrad jämfört med föregående år. Resandet med närtrafik 

fortsätter dock att öka. 

 
Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258   

Tätortstrafik 3 3 3 4   

Stråk 46 49 54 55   

Landsbygd 17 19 19 19   

Specialtrafik 3 3 3 3   

Summa 282 303 322  339     

Källa: Västtrafik 

Resandet i stadstrafiken, framförallt i Göteborg, har ökat med 17 miljoner resor under 

2018, motsvarande fem procent. Resandet med spårvagnstrafiken i Göteborgs 

stadstrafik har också ökat, med 4 procent, vilket till viss del beror på bättre tillgång på 

spårvagnar. Resandet i stadstrafiken i Borås, Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla har 

ökat med 15, 37 respektive 22 procent. Att resandeökningen i dessa områden är så högt 
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beror på att vi här införde automatiskt kundräkningssystem under 2018. Även i Skövde 

ökade resandet relativt kraftigt, med 10 procent. Införandet av gratis sommarlovskort 

har förmodligen påverkat resandet till viss del.  

Jämfört med några andra svenska städer, i motsvarande storlek som pendlingsnaven, har 

till exempel Borås ett högt resandet i jämförelse med Gävle och Eskilstuna. Uddevalla 

och Skövde ligger i nivå med Falun och högre än Nyköping. Trollhättan/ Vänersborg 

har ett något lägre resandet jämfört med Eskilstuna och Gävle. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2018 samt befolkning i tätorterna 

Stadstrafik  2016 2017 2018 Befolkning  Jämförelser 2018 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ Partille 210 225 236 590 600  Malmö 43,9 312 000 

         
Borås 8,6 8,7 10 73 100  Gävle 6,9 76 000 

Trollhättan/ Vänersborg  4,9 5,0 6,8 73 200  Eskilstuna 6,5 69 000 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 35 800  Nyköping 1,2 32 800 

Skövde 2,4 2,4 2,7 37 600  Falun 2,4 38 000 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 

 

Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor som 

genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser Västtrafiks 

totala kostnad minskat med biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på 

antalet resor.  

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren 2014 - 

2018. Samtidigt har kostnaden totalt sett för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av 

kostnad per resa påverkas i hög grad av hur mycket resandet ökar i förhållande till 

kostnadsutvecklingen, men också till viss del av fördelningen mellan långa och korta 

resor respektive med vilket trafikslag som resan genomförs.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27   

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13     

Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
I analysen av hur resandet utvecklas handlar det inte bara om antalet resor utan också 

om hur långa resorna är. Personkilometer är ett viktigt komplement till att mäta antalet 

resor eftersom det är stor skillnad mellan en kort stadstrafikresa och en längre 

pendlingsresa med kollektivtrafiken. Antal personkilometer beräknas genom att 

multiplicera antalet resor med uppskattad medelreslängd per restyp.  

Antal personkilometer i kollektivtrafiken har under 2018 ökat med 3 procent. Att 

ökningen är större än för resandet beror på att snittreslängden har ökat, det vill säga att 

det görs ett större antal längre resor än tidigare. Resandet i stråk till exempel som består 
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av i genomsnitt längre resor har under 2018 ökat med knappt 2 procent. Stadstrafiken 

med kortare resor än genomsnittet har ökat med 6 procent. Även inom respektive 

kategori har den genomsnittliga reslängden ökat. Resultatet har påverkat till en del av 

övergången till KRS som har påvisat resor som tidigare har skett utan att ha registrerats.  

 

Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 

 

Ö6: Bilinnehav 
Bilinnehav är en viktig faktor för om människor väljer att resa med kollektivtrafiken 

och därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. Bilinnehav är dock inte 

samma sak som tillgång till bil. I slutet av 2018 var antalet personbilar 787 700 i Västra 

Götaland, vilket är 3 500 fler än 2017. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2018 

så har bilinnehavet per 1 000 invånare sjunkit för första gången sedan 2013. I Västra 

Götaland finns det 461 bilar per 1 000 invånare och snittet för riket är 477. Privat-

personer står som ägare till 82 procent av bilarna. Fördelat på kön äger kvinnor 36 

procent av bilarna och män 64 procent.  

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461      
Källa: Trafikanalys  
 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille på 332 respektive 416 

bilar medan Essunga och Orust har högst med 631 respektive 628 bilar per 1000 

invånare. Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, vilket inte 

är så förvånande. Gleshet och täthet styr också till stor del vilket utbud av kollektivtrafik 

som erbjuds. Bilinnehavet påverkas också av möjligheten till parkering vilket oftare är 

mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Exempelvis är antalet bilar per 1 000 

invånare lägst i Göteborg, med kranskommuner samt i Trollhättan och Borås. 

Kommuner med högt antal bilar per invånare är Essunga, Munkedal, Orust, Dals-Ed, 

Tanum, Götene och Vara. I Stockholms stad är bilinnehavet högre än i Göteborg och 

ligger på 370 bilar men för hela länet har Stockholm 398 bilar per 1 000 invånare, vilket 

är lägsta nivån av länen. Gotland ligger högst på 610 bilar. I Skåne är bilinnehavet 474 

och i Malmö 352. Av våra grannlän ligger Örebro lägst med 498 och Värmland högst 

med 554 bilar per 1 000 invånare. 
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Ö7: Körsträcka med personbil 
Körsträckan med bil är ett nyckeltal som hänger ihop med det hållbara resandets 

marknadsandel. Under 2017 kördes i genomsnitt en personbil som ägs av en invånare i 

Västra Götaland 12 250 kilometer. Senaste siffran visar på en nedgång i antal kilometer 

både i Västra Götaland och i hela riket. Även om bilinnehavet har ökat med 1,5 procent 

så gör den lägre körsträckan att totalt antal körda kilometer inte ökade med mer än 0,3 

procent från 2016 till 2017. 

I Stockholms län körs bilarna längst, 12 650 km i genomsnitt per år. Kortast körs bilarna 

på Gotland, i genomsnitt 10 005 km, följt av norrlandslänen. Efter Stockholm är det i 

Uppsala och Jönköping som bilarna har längst körsträcka med 12 440 km. Därefter 

kommer Kronoberg med 12 260 och Västra Götaland med 12 250 kilometer. Riket i 

genomsnitt ligger 12 110 kilometer. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250      

Källa: Trafikanalys 2018 
 
 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln 

blivit vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil 

är kortare än fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del 

till cykel och gång. Andel cykelresor mäts enklast med en resvaneundersökning. 

För att kunna följa utvecklingen varje år är kollektivtrafikbarometern en bra källa. 

Tyvärr är urvalet lågt när det gäller cykelresor, det är därför viktigt att tolka andelen 

som en trend snarare än en exakt siffra. Andelen minskade 2017 men ökade under 2018 

till 7 procent. 

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Trafikanalys har genomfört ett antal resvaneundersökningar de senaste åren men har 

inga ytterligare planerade. Senaste nationella resvaneundersökningen ger en andel för 

cykel och gång tillsammans på 27 procent i Västra Götaland. För riket som helhet ligger 

nivån på 28 procent. Senaste femårsperioden har andelen sjunkit för gång och cykel med 
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ett par procentenheter för riket. Andelen som reser kollektivt har ökat något medan 

andelen som reser med bil är på ungefär samma nivå som för fem år sedan. 

Hållbart resande väst genomförde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

ökad cykel, elcykel och gång för invånarna i Västra Götaland att nå sin arbetsplats eller 

skola till fots eller med cykel/ elcykel inom givna tidsintervall. Resultatet visar att det 

finns stor potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare 

i Västra Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är 

potentialen ännu större. Resultatet finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, 

samt i en webbkarta. I webbkartan visas potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla 

som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 minuter gör det.  

Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är ett mer hållbart sätt att resa än att åka ensam i en bil. Andelen som reser 

som bilpassagerare är de senaste två åren på en högre nivå jämfört med tidigare. 

Metodförändringen i kollektivtrafikbarometern som beskrivs under Ö1 kan ha påverkat 

ökningen. Jämfört med 2017 har andelen minskat marginellt för 2018.  

 

Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna 
i hela Västra Götaland 

Tillgänglighet för invånarna handlar om hur kollektivtrafiken bidrar till att orter och 

landsbygder knyts samman, och om hur invånare kan nå målpunkter. Kollektivtrafikens 

utbud anpassas generellt utifrån platsspecifika förutsättningar, samhällsnytta och 

resurseffektivitet. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för regionens 

pendlingsnav är strategier som ligger till grund för utvecklingen av trafiken.  

Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal som sammantaget ska ge en bild av 

tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden finns också 

med eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen  
uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2018 
Förändring 
under 2018  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 

 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav 
med kollektivtrafik 
Inom ramen för projektet Accessibility planning lab pågår ett utvecklingsarbete av 

tillgänglighetsanalys och nya metoder för att visa geografisk tillgänglighet främst med 

kollektivtrafik men också med bil. Kartan på nästa sida är framtagen utifrån 2018 års 

tidtabell1 och visar restider från alla kvadratkilometer rutor i Västra Götaland till 

närmaste pendlingsnav, vilka är Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller 

Uddevalla.  

                                                      
1 Tidtabellutdrag är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan 

kl 7.00 och 8.30. Statstiken på invånarna är från 171231. Analysen är gjord i Open Trip Planner 
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Resultat visar att 2018 hade 85,5 procent av invånarna i Västra Götaland mindre än 60 

minuter med kollektivtrafik till minst en av dessa sex orter. Det är något fler än 2014 då 

det var 84,9 procent. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som 

en spretig hand längs vägar och järnvägar runt om pendlingsnaven. Generellt är det längs 

de prioriterade stråken i trafikförsörjningsprogrammet som restiderna ligger under 60 

minuter. Det är främst i områden nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt 

gränsen till Norge som restiderna överstiger två timmar, med undantag för gränsen med 

Halland. En stor del av Dalsland har längre restid än en timme med kollektivtrafik. 

Mellan Skövde och övriga noder finns ett bälte mellan Ulricehamn/ Falköping upp till 

Lidköping/ Grästorp med längre restider. Några av dessa områden har närmare till större 

orter utanför Västra Götaland men i den här kartan är det tillgängligheten till pendlings-

naven inom Västra Götaland som följs upp.  

 

Figur 8 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 
sciences. 
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1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Kollektivtrafiknämnden antog 2014 riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna kan 

förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden (Landsbygdsutredning – kollektiv-

trafik i Västra Götaland). För boende utanför tätorter ska det finnas fem resmöjligheter 

per vardag med närtrafik och för boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer 

med större utbud ju större tätorten är.  

I december 2016 fanns grundutbudet i hela Västra Götaland. Kollektivtrafiken har ut-

ökats i de kommuner och orter där utbudet tidigare inte nådde upp till lägstanivån. 

Eftersom orter växer och Västra Götaland utvecklas är detta en process som Västtrafik 

arbetar med kontinuerligt.  

Resultat av satsningen på närtrafiken är en resandeökning på närmare 80 procent sedan 

2013. Utöver att arbeta med lägstanivån inom kollektivtrafiken på landsbygden finns 

det tydliga ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig 

kollektivtrafik. Exempelvis genom högre grad av samordning av biljettsystem och att 

trafiken syns i reseplaneraren.  

Tabell 6 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 63% i.u. 100% 100%  100%      

Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 
 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer visar hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken. Till 

exempel innebär två sammankopplade tågfordon två fordonskilometer per kilometer. 

Mellan 2014 och 2018 har antalet fordonskilometer ökat med 8 miljoner. Fordons-

kilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. De senaste åren sker 

satsningar som i första hand innebär omfördelningar, det vill säga att mindre effektiv 

trafik ersätts med mer effektiv trafik. Det innebär ett mer attraktivt utbud även om 

antalet fordonskilometer i sig inte ökar.  

Tabell 7 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150      

Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna passar 

invånarnas resbehov. I kollektivtrafikbarometern 2018 svarade 56 procent att det är så. 

Ökningen från 2017 visar troligen på en ren förbättring, medan nivåskillnaden mellan 

2016 och 2017 sannolikt till stor del är ett resultat av metodförändringen. 
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Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. Med 

tåg är målet en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 

buss däremot är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand 

av restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan 

buss och bil. Uppgifterna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps, 

och trängsel är medräknad. Restiderna räknas mellan resecentrum eller tågstation i 

respektive ort. Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men 

för kollektivtrafik påverkas dessutom restiden av antalet stopp vid hållplatser. På 

individnivå varierar restidskvoten stort beroende på hur lång tid man har till och från 

kollektivtrafiken respektive bilen.  

Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära 

Göteborg. Tågen på Norge/vänernbanan har också attraktiva restidskvoter, både på 

kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-

Strömstad, men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Sträckan 

Borås-Göteborg har dock bra restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har 

också bra restidskvoter. Jämfört med 2017 har restidskvoten förbättrats bland annat för 

tåg mellan Göteborg och Uddevalla samt mellan Borås och Kinna med tåg och hela 

vägen till Varberg. Samtidigt har några andra relationer fått en sämre restidskvot, 

exempelvis Stenungsund-Skärhamn med buss.  
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Figur 10 Restidskvoter för buss respektive tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps oktober 2018 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
I hög grad påverkas den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer av den 

allmänna kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Men också av kostnader för ett 

utökat trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal 

i trafikavtal haft en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på till exempel miljö 

och kvalitet i nya trafikupphandlingar. Resandeutvecklingen och därmed incitamentens 

storlek till trafikföretagen påverkar också kostnaderna samt den allmänna 

kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt.  

För perioden påverkades kostnadsutvecklingen också av kostnader för spårvagns- och 

tågtrafiken, ökad förseningsersättningar till resenärer samt ökade underhållskostnader 

för resecentra. Kostnaderna styrs också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 

exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till 

fler sittplatser per tur. 

Tabell 8 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63   

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30   

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 

Ambitionen är att människor ska välja kollektivtrafiken för att de vill, inte för att de 

måste. Då är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv. Attraktiviteten är en 

samlad upplevelse som handlar om resenärernas preferenser och behov före, under och 

efter resan. Målet nås genom att förbättra punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande men också genom att utveckla tjänster kopplat till resan. 

Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att resa med Västtrafik, 

resenärernas nöjdhet, men också i hur punktlig kollektivtrafiken är. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

 

2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i 
kollektivtrafiken som ett stort problem 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med kollektivtra-

fiken. Delmålet till 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik 

och årets värde på 61 procent ligger något över målet. Troligen har den ökade 

användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. Idag köper privatkunderna i 

genomsnitt varannan biljett i ToGo. 
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Figur 11 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

En något högre andel kvinnor än män anser att det är enkelt att åka med Västtrafik. 

Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män under 2018.  

 

Figur 12 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I kollektivtrafikbarometern ställs också frågan om resenären upplever det som enkelt att 

köpa biljett. Resultatet för 2018 visar att andelen resenärer som upplever att det är enkelt 

att köpa biljett har ökat från 53 procent 2016 till 75 procent 2018. Den höga ökningen 

är sannolikt en följd av den ökade försäljningen av biljetter via appen ToGo. 
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2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Många trafikavtal har nöjdhetsincitament och därför mäts nöjdheten ombord. Under-

sökningarna visar på en mycket hög nöjdhet med den senaste resan under flera år. 2018 

angav 94 procent att de var nöjda med den senaste resan. Samma fråga i kollektivtrafik-

barometern ger ett resultat på 79 procent, alltså differens på 15 procentenheter. I 

ombordundersökningar blir andelen resenärer som reser ofta och regelbundet över-

representerade. Det kan vara en förklaring till att nöjdheten är så pass hög. En annan 

förklaring är att respondenter tenderar att vara mer positiva när en undersökning genom-

förs i ett personligt möte under resan jämfört med en undersökning via telefon eller 

webben vid en senare tidpunkt. En stor del av skillnaden är troligen ett resultat av de 

olika metoderna. 

 

Figur 13 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik generellt ligger på 57 procent, enligt 

kollektivtrafikbarometern. Andelen missnöjda är 12 procent för 2018, en procentenhet 

lägre än 2017. I begreppet nöjdhet ligger en blandning av varumärke, media och sociala 

medier, egna upplevelser tillbaka i tiden och hur man tycker det fungerar idag. Den 

generella nöjdheten är mer komplex och svårare att förbättra med enskilda åtgärder än 

nöjdheten med den senaste resan, som handlar mer om kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 14 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Nöjdheten skiljer sig något mellan könen. Kvinnorna är mer nöjda med Västtrafik än 

männen och männen är mer missnöjda med Västtrafik än kvinnorna. Andelen som 

svarar varken eller är nästan lika. Jämfört med 2017 har kvinnorna blivit något mer 

nöjda medan männen tvärtom har blivit något mer missnöjda. 

 

 
 

Figur 15 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2018 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet är en viktig parameter för hur nöjda resenärerna är med sin kollektiv-

trafikresa och med Västtrafik generellt. Arbetet med punktlighet är ständigt pågående 

och det kräver ett samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och 

Västtrafik.  

Punktligheten har under 2018 generellt försämrats något, framförallt i spårvagns-

trafiken. Den har särskilt påverkats av ombyggnationer som görs i Göteborgsområdet 

samtidigt som det har skett en ökning av resandet i spårvagnstrafiken. Framkomligheten 

med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 
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För att öka prioritering av bussarnas framkomlighet i stadstrafiken krävs samverkan med 

kommunerna. Generellt är punktligheten högre både för spårvagn och tåg än för buss i 

stadstrafik. 

Tabell 9 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2018  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76%   

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90%   

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77%   

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92%   

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91%   

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 
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2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie för Västra Götaland där 

man bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. En av frågorna 

som ställs är i vilken utsträckning man uppfattar förseningar i kollektivtrafiken som ett 

problem i den kommun man bor.  

I undersökningen för 2017 (senast publicerade) var förseningar i kollektivtrafiken inget 

stort problem för 75 procent av respondenterna. Andelen respondenter som ansåg att 

förseningar i kollektivtrafiken är ett stort problem låg på 25 procent, en marginell ökning 

jämfört med 2016 då andelen låg på 24 procent. 

 

Figur 16 Allmänhetens upplevelse av förseningar år 2014-2017  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017 (senast tillgängliga undersökningen) 

SOM-institutet ställde också en fråga om man bedömer att man kommer i tid när man 

använder kollektivtrafiken i Västra Götaland och där ansåg 52 procent av alla 

respondenter att det är helt eller delvis riktigt, i det närmaste samma andel som 

föregående år då 51 procent ansåg detta.  

Om man endast tittar på hur kollektivtrafikresenärerna svarade så ansåg 70 procent att 

det är helt eller delvis riktigt, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 

föregående år. Här finns alltså förbättringspotential, men liksom kollektivtrafik-

barometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfaren-

hetsbaserad upplevelse är mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället, och 

bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den inte upplevs 

diskriminerande, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    

 
3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och säker för invånarna. Vi behöver ökad 

kunskap om olika åtgärder som ger trygghet och troligen krävs flera i kombination med 

varandra. Det kan handla om allt ifrån att resans alla moment fungerar som planerat till 

att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda turer. Andra aspekter 

handlar om att resenärerna känner sig trygga med att gå till och från hållplatser. 

Ljussättning är betydelsefullt för att öka tryggheten. Ombord på fordonen kan 

medpassagerares beteende skapa oro hos resenärer och då kan kamerabevakning hjälpa 

till att öka tryggheten.  

I kollektivtrafikbarometern ställdes en extra fråga i september 2018 om kamera-

bevakning kopplat till upplevd trygghet. Då svarade 79 procent av allmänheten i Sverige 

att kamerabevakning ombord ökar tryggheten och säkerheten för resenärerna. Andelen 

ökar med åldern och för 65 år och äldre är andelen 86 procent medan andelen 15-19 

åringar var 69 procent. Något fler kvinnor än män ansåg att kamerabevakning ökar 

tryggheten och säkerheten. Resultat visar också att de invånare som känner sig otrygga 

med kollektivtrafiken är något mer skeptiska till att kamerabevakning skulle öka 

tryggheten än de som redan känner sig trygga under resan. 

Figur 17 på nästa sida visar att 2018 har invånarnas trygghet med att resa med Västtrafik 

ökat något och ligger nu på 66 procent.  
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Figur 17 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 77 procent 2018 att de alltid känner 

sig trygga hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. 

Undersökning baserades på cirka 4 000 svar. 

Enligt kollektivtrafikbarometern är vaneresenärer mer trygga med Västtrafik än 

invånarna i allmänhet. Männen har känt sig mer trygga än kvinnorna historiskt, men för 

2018 är andelen kvinnor högre. Ökningen av upplevd trygghet bland kvinnor från 63 till 

67 procent, är så pass hög att det bör ha skett en reell förändring. Ökningen går inte att 

kopplat direkt till någon specifik åtgärd. 

Äldre över 65 år känner sig betydligt mer trygga att resa med Västtrafik än andra 

åldersgrupper, med en andel på 74 procent. Tryggast känner sig invånarna i Skaraborg 

och i kranskommunerna till Göteborg, där är det 69 procent som upplever sig trygga 

med Västtrafik. Lägst trygghet har Sjuhärad med 62 procent, en procentenhet lägre än 

2017. I Göteborgs stadstrafikområde är nivån 66 procent, en klar ökning från 2017. I 

Fyrbodal ligger tryggheten på 66 procent.  

Tabell 10 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66%   

Män 68% 71% 69% 65% 65%   

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67%   

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71%   

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

Jämfört med riket så känner sig västragötalänningarna mer otrygga i kollektivtrafiken. 

Västra Götaland har tillsammans med Dalarna och Skåne de lägsta siffrorna runt 66 till 

67 procent. Tryggast är invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Värmland 

med siffror mellan 76 och 82 procent.  

I den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet säger 31 

procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de väljer annan väg eller färdsätt på 

grund av otrygghet. Fördelat på ålder så är otryggheten högst bland unga och 
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medelålders. I samma undersökning svarar 16 procent av kvinnorna och 9 procent av 

männen att de har avstått från aktiviteter på grund av otrygghet. De som upplever sig 

mest otrygga är kvinnor i åldrarna 20 till 54 år. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2018/19. Den nivån har 

varit konstant sedan 2014. Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. När det gäller de äldsta av Västtrafiks tåg så har dessa av-

markerats som anpassade i Västtrafiks reseplanerare eftersom standarden för plattforms-

höjden har sänkts med 20 cm. Rampen på dessa tåg får en för brant lutning vid vissa 

stationer. Tågen i sig uppfyller dock fortfarande kriterierna för funktionshinder-

anpassning. 

Spårvagnarna är till 70 procent fullt anpassade, eftersom de äldre modellerna av spår-

vagnar inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. De nya spårvagnarna som har upp-

handlats kommer successivt att ersätta de gamla vagnarna. De första beräknas finnas på 

plats från våren 2019. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser är delat mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på 

kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). För att nå målet behöver framför-

allt väghållarna genomföra åtgärder i en högre takt än i dag. De cirka 800 hållplatserna 

med flest antal påstigande är prioriterade för anpassning för personer med funktions-

nedsättning. För att en hållplats ska räknas som fullt ut anpassad finns 8 kriterier som 

ska vara uppfyllda. Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på 

jämlika villkor.  

Under 2017 gjordes en inventering för att effektivt kunna åtgärda de högst prioriterade 

hållplatserna. Under 2018 genomförde Västtrafik en rad åtgärder utifrån deras ansvar 

för hållplatserna.  

Av de 800 prioriterade hållplatserna är 49 procent helt anpassade utifrån de 8 kriterierna, 

att jämföra med 43 procent 2017. Enbart elva av dessa hållplatser saknar helt någon 

form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda på de flesta av de 800 hållplatserna, till 

exempel har 99 procent belysning, 96 procent har bänk/ sittplats och 95 procent har 

väderskydd.  

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Under 2018 har förslaget till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 

2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018. 

Strategin omfattar fem åtgärdsområden, där Västtrafik ansvarar för genomförandet av 

de fyra första. Det femte, som omfattar mål om att sociala konsekvenser i strategisk 

planering, ansvarar kollektivtrafiknämnden för.  
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Arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i 

strategisk planering har påbörjats. Under hösten testades modellen i bland annat arbetet 

med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en 

modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.  

Västtrafiks har påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån strategin. Bland annat har 

två barnrättsombud utsetts, som ska leda till ett ökat fokus på barns förutsättningar i 

kollektivtrafiken. Västtrafik har också fortsatt sitt arbete med anpassningar för personer 

med funktionsnedsättning. Ett exempel är att yttre utrop vid hållplatserna har utvidgats 

från att omfatta enbart stadstrafiken i Göteborg till att omfatta hela Västra Götaland. 

Detta är en stor förbättring för framför allt personer med synnedsättning, som nu får 

utropat vilket fordon som stannar vid hållplatsen och vart fordonet ska. Detta har varit 

väldigt uppskattat från bland annat Synskadades riksförbund. 

Sedan länge har det funnits ett beslut om att införa så kallade ledsagarkort, där personer 

med färdtjänsttillstånd får möjlighet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt på resan. 

Under hösten har Västtrafik tagit fram en lösning, som kallas reshjälpkort med samma 

funktion. Än så länge är det ett fåtal som har sökt, men det beror troligtvis på att det 

införs successivt och att det ännu inte marknadsfört i någon större utsträckning.  

  



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

32 

Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  

Kollektivtrafiken är en drivande aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transport-

system. Det sker genom successivt ökade krav i trafikupphandlingar med utfasning av 

fossila drivmedel, men också med fokus på minskad energianvändningen och låga 

nivåer av buller. De sistnämnda finns målsatta i miljö- och klimatstrategin för kollektiv-

trafiken men inte i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört 
med 2006 
Utvecklingen de senaste åren har gått fort mot en ökad andel förnybara drivmedel i 

fordonen. Andelen personkilometer med förnybara drivmedel (exklusive fartygstrafik) 

ökade en procentenhet under 2018 och ligger nu på 97 procent. Utöver övergången till 

förnybara drivmedel finns också en viss potential i att öka beläggningsgraden på 

fordonen, framförallt i lågtrafik. Pensionärskortet är ett exempel på hur man har styrt 

till en ökad beläggningsgrad i lågtrafik.  

Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. I busstrafiken används 

biodiesel och biogas. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik och planeras både i 

befintliga avtal och i nya upphandlingar i Göteborg, Borås, Lidköping och Uddevalla. 

Idag är 8 procent av bussarna el-hybrider eller helt eldrivna.  

Fossil diesel med inblandning av biodiesel används idag i fartygstrafiken, i 

Kinnekulletåget och marginellt i busstrafiken. Men även för dieseltåg och fartyg är 

eldrift möjligt. Idag är älvskyttlarna i Göteborg dieselelektriska, det vill säga har 

dieselmotorer som driver generatorer som i sin tur driver elmotorer. De är förberedda 

för att kunna drivas med batteri i framtiden.  

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att minska koldioxidutsläppen per person-

kilometer med minst 80 procent från 2006 till 2020. Figur 18 på nästa sida visar att 

koldioxidutsläppen för 2018 är på samma nivå som 2017, det vill säga har minskat med 

72 procent sedan 2006. 

Efter flera år med minskade koldioxidutsläpp fortsätter alltså inte utsläppen att minska 

under 2018. Troligen beror det på att trafikföretagen på grund av prisutvecklingen i 

högre utsträckning valt RME istället för HVO. Båda drivmedlen räknas som förnybara 

men koldioxidminskningen skiljer sig åt mellan dem. RME har något sämre 
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klimategenskaper än HVO. I äldre trafikavtal är kravet att trafiken ska utföras med 

förnybart drivmedel medan nyare avtal har ett krav på att minska koldioxidutsläppen. 

Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 har blivit något mer 

osäkra under 2018. 

 

Figur 18 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Källförteckning 

• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) är en årligen 

återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 

12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 

 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, samman-

ställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och 

avtals- och miljökrav. 

 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 

som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs ca 70 000 intervjuer 

löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 

 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 

beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 

1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 

för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 

att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 

effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

 

• Västtrafik, egen statistik. 
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Förord 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge 
invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar 
samhällsutveckling.  

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Denna rapport är en del i den årliga avstämningen 2019 och ger en lägesrapport över hur 
arbetet fortskrider inom antagna strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och 
för de prioriterade utvecklingsområden som finns i programmet. 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 finns på Västra Götalandsregionens 
hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 
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1. Beslutade strategier - lägesrapport 
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål. 

 

Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. Strategierna som ska ses som en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika 
områden. Samtliga strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport gällande trafikförsörjningsprogrammets tillhörande 
strategier: 

 Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 beslutad 2014,  
ny zonstruktur beslutad 2018 

 Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

 Landsbygdsutredning – servicenivå på landsbygd, beslutad 2014  

 Miljö- och klimatstrategi, beslutad 2018 

 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

 Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav, tre beslutade 2016–

2018 och två under framtagande 

 

  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Pris- och sortimentsstrategi 

Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi ska ge ett enklare och mera rättvist 
prissortiment för Västtrafik. Pris- och sortimentstrategin består av två steg, där steg 1 
beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg 2 med ny zonstruktur fattade 
regionfullmäktige beslut i november 2018. 
 
Lägesrapport: 
Under 2018 har dels appen Västtrafik To Go utvecklats med fler tjänster och biljettslag. 
Vidare har ett förslag till ny zonstruktur förankrats i de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR) samt i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som ställde sig bakom förslaget 
i maj 2018. Regionfullmäktige fattade beslut om den nya zonstrukturen i november 2018. 
Beslutet innebär att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner, vilket innebär en 
kraftig förenkling jämfört med idag. Västtrafik kommer att arbeta med genomförandet 
under 2019 och 2020. 

Målbild tåg 2035 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 ska klara 
tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. Målbild tåg visar på en viljeriktning 
beträffande utvecklingen av tågtrafiken fram till år 2035 där trafikeringsmål och 
tillkommande infrastrukturbehov preciseras. År 2035 är Västra Götaland ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa som erbjuder god livskvalitet och goda 
förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad, och detta ska tågtrafiken starkt bidra till. 

Lägesrapport: 
Fokus under 2018 har varit att komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya 
stationer. Detta gjordes genom ”Västtågsutredningen” som beslutades i regionfullmäktige 

under 2018. Beslutet innebar att Målbild tåg 2035 kompletterades med mål om att öppna 
nya stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och 
Grimsås. Utöver det så arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och 
utvecklar tågtrafiken i enlighet med den. 

Landsbygdsutredningen 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd 
med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket lägsta utbud av 
kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Ett grundutbud för 
kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till 
bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker. 

Lägesrapport: 
Under 2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt. Detta innebär att samtliga 
kommuner har närtrafik med minst fem resmöjligheter per vardag och linjetrafiken är 
utbyggd i enlighet med tätortsstorleken. Fokus för Västtrafik har därefter varit att se på 
möjliga utvecklingssteg för att integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken med 
särskilt fokus på att utveckla närtrafiken. 
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Miljö- och klimatstrategi  
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 med 
delmål för 2025 och 2030. 

För att nå målen i strategin krävs en omfattande övergång från förbränningsmotorer till 
eldrift i stadstrafik med buss, viss båttrafik och tågtrafik på oelektrifierad bana. 
Prioriteringen av drivmedel är el, biogas, flytande biodrivmedel. Teknik, kostnader, 
geografiska förutsättningar med mera kan dock påverka möjligt införande. 

Lägesrapport: 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på remiss 
våren 2018. I oktober 2018 antogs den reviderade strategin av kollektivtrafiknämnden.  

Strategin genomförs framför allt genom de krav som Västtrafik ställer i nya 
trafikupphandlingar. Den ökade elektrifieringen som krävs för att målen i strategin ska nås 
innebär att hela trafiksystem måste förändras och att laddinfrastruktur och fordonsdepåer 
måste optimeras för att undvika stora kostnadsökningar. Framdrivningsteknik och 
drivmedel inom kollektivtrafiken är i en utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och 
klimatpåverkan som följd. Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av 
mål och kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor beslutades av kollektivtrafiknämnden 
i oktober 2018 och ersätter därmed strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin innebär ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Nu pågår arbetet med att implementera strategin inom 
Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades under hösten av kollektivtrafiknämnden och 
har därmed ersatt den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. 
Under hösten har Västtrafik påbörjat arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
strategin. Parallellt har avdelning kollektivtrafik och infrastruktur påbörjat arbetet med att 
ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att 
svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testades modellen i bland annat 
arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och 
en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019. 
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Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav 
För naven i varje delregion; Göteborg/Mölndal/Partille (GMP), Trollhättan/Vänersborg 
(Tvåstad), Uddevalla, Borås och Skövde finns särskilda stadstrafikforum, där politiska 
företrädare för parterna möts 2–4 gånger per år för samverkan kring frågor som bedöms 
relevanta för stadstrafikens utveckling. Detta görs som en del av stadens utveckling och 
som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet. 

Inom respektive stadstrafikforum har eller ska en kollektivtrafikplan/målbild tas fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur 
kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med stadsutvecklingen. Målsättningen är 
att stödja en hållbar region- och stadsutveckling och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.  

Lägesrapport: 
Göteborg, Mölndal och Partille: Målbild Koll2035 antogs av parternas respektive 
fullmäktige under vintern/våren 2018. Några av målbildens infrastrukturobjekt har fått 
delfinansiering i Sverigeförhandlingens storstadspaket för Göteborg. En genomförandeplan 
för första etappen av målbilden 2020–2024 kommer att tas fram gemensamt av parterna 
under 2019. 

Trollhättan/Vänersborg: Kollektivtrafikplanen är ute på remiss till slutet av februari 2019 
och målet är att den ska antas av parterna innan sommaren. Resandeutvecklingen har varit 
god och högre än målet för 2018. Kundnöjdheten med senaste resan är  mycket hög men 
trygghet ombord sjunker. En orsak kan vara att det börjar bli väldigt fullsatt och det är 
kapacitetsproblem i trafiken. 

Uddevalla: Arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan pågår för fullt och målet är att 
parterna ska anta planen under hösten 2019. Planering inför införandet av fem nya elbussar 
(med depåladdning) till juni 2019 pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit svagt 
positiv men har vikit lite neråt under hösten 2018. Kundnöjdheten för senaste resan ligger 
högt. Efter de negativa ordningshändelser som skett under året har en utökad samverkan 
startats för hantering av de viserings- och ordningsstörningar som skett. 

Borås: 2016 antogs Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås. Under 2018 har 
automatisk trafikanträkning införts på alla stadsbussar. Under året har dessutom planering 
för att införa elbuss på linje 2 pågått. En genomförandeplan med sikte på 2025 kommer att 
tas fram gemensamt av parterna under 2019. Borås har också under året studerat 
förutsättningar för att införa självkörande bussar och planerar att under 2019 göra ett 
”livetest”. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035 antogs av parterna 
under hösten 2018. Nu ska en genomförandeplan tas fram. Under 2018 har antalet resor i 
stadstrafiken ökat markant jämfört med föregående år. Antalet arbetspendlare i 
stadstrafiken ökar och det höga ungdomsresandet under sommaren har hållit i sig under 
hösten. Kapacitetsproblem hanteras genom större fordon. Framkomligheten och 
tillgängligheten i och till Skövde ökar för bilister, vilket kan komma att påverka 
resandeutvecklingen framöver.  

 

Siffror för resandeökning och nöjdhet återfinns i den årliga uppföljningen.  
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2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017–2020 finns sex prioriterade utvecklingsområden, som 
ska vara i fokus de närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet. De 
delregionala kollektivtrafikråden ska involveras i arbetet och kommunerna spelar en viktig 
roll för möjligheterna att nå målen. De prioriterade utvecklingsområdena är: 

 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 

 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 

 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av 
färdsätt 

 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 

 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social 
hållbarhet 

 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport för respektive utvecklingsområde. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering och övrig 
samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att kollektivtrafiken 
ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny 
bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer 
och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. 

Lägesrapport: 
Hösten 2016 startade Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik en arbetsgrupp 
med representation från de fyra delregionala kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk 
samt Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har identifierat utmaningar och tagit fram förslag på 
aktiviteter inom utvecklingsområdet.  

Under första halvåret 2018 har ett arbete gjorts för att hitta goda exempel på kommunala 
planeringsprocesser där kollektivtrafiken kommit in på ett bra sätt. Det visade sig vara 
svårt, men resultatet av genomförda intervjuer har gett arbetsgruppen ett bra underlag för 
fortsatt utveckling av bättre samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafik. 
Arbetsgruppen har även genomfört en kartläggning över hur andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och organisationer arbetar med avsiktsförklaringar kopplat till 
kollektivtrafiken.  

Ett arbete med att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kollektivtrafiken i 
samhällsplaneringen som riktar sig till kommunala tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn har påbörjats och beräknas bli färdigt under första halvan av 
2019. 
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Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Det finns potential att öka 
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar 
som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör 
därför ske genom samråd mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik 
strävar efter bästa möjliga totallösning för invånarna. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har Västtrafik fortsatt sitt interna arbete med att tydliggöra hur de arbetar med 
samordning mellan skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Arbetet beräknas slutföras under 
våren 2019. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen och Västtrafik startat ett 
arbete för att utveckla samordning av skolresor inom delregionen. Detta efter att 
Boråsregionen i föregående års avstämning signalerat att delregionen gärna engagerar sig 
mer i utvecklingsområdet. När arbetet har kommit igång ordentligt kommer övriga 
delregioner att bjudas in för dialog. 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare 
kombinationer av färdsätt 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafiken är ofta – men inte 
alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala 
förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika resenärsgrupper, för såväl 
vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för 
samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, 
bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. 

Lägesrapport: 

Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst (HRV) har under tre och ett halvt år blivit en aktiv aktör inom 
området hållbart resande i Västsverige och Sverige. 2018 låg HRV:s fokus på att fungera 
som stöd och kunskapskälla för kommunerna genom att erbjuda projekt, kunskapsstöd och 
nätverk, men även genom att ta fram kunskapsunderlag som cykelpotentialstudien. HRV 
har också drivit påverkansarbete kopplat till hållbart resande i olika forum. Under 
Almedalsveckan höll HRV ett välbesökt seminarium som handlade om hinder för hållbart 
resande samt deltog i flera paneldebatter. Projekt som genomfördes under året var 
Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Buss ohoj! och På Egna Ben. HRV har spridit 
kunskap i ämnet hållbart resande genom hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Nytt för 2018 var att HRV arbetade efter tre prioriterade områden; Hållbart resande på 
landsbygd, hållbart resande i tjänsten och för de anställdas resor till och från 
arbetsplatsen samt aktiv mobilitet för barn och unga. Dessa prioriterade områden har legat 
till grund för utveckling av projekt, aktiviteter och samarbeten under året.  

Sedan tidigare år har HRV identifierat en svårighet i att engagera fler kommuner att bli 
aktiva samarbetspartners. Ofta är det samma kommuner som är med i flera av de projekt 
HRV erbjuder. Det finns ett stort intresse hos kommunerna men oftast finns inte tillräckligt 
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med personella resurser. HRV har även märkt att möjligheterna för kommunerna att delta i 
flera projekt samtidigt är små. För att kunna växla upp arbetet ytterligare har HRV ansökt 
och blivit beviljade medel från Energimyndigheten. Fram till november 2020 kommer två 
projektledare att arbeta med att växla upp HRV:s arbete i hela regionen. Total 
projektbudget är 2,8 miljoner kronor. 

2018 startades även ett annat stort projekt upp – KomILand. Det är ett tvåårigt projekt med 
finansiering från VINNOVA kring kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre 
tätorter. Tester med flera mobilitetstjänster i samma plattform kommer att testas på 2–4 
orter i Skaraborg. Total projektbudget är 11 miljoner kronor.  

Mer information om hållbart resande väst finns på www.vgregion.se/hrv. 

Kombinerad mobilitet 
Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som 
tjänst. Arbetet innefattar att öppna upp för tredjepartsförsäljning för att fler aktörer ska 
kunna bygga kombinerade tjänster. Under 2018 har piloter med samarbetspartners 
genomförts för att få kunskap och lärdomar utifrån perspektiven kund, teknik och 
affärsmodell. Detta med ambition att vara redo att öppna upp för tredjepartsförsäljning i 
kontrollerad form under 2019.  

Teknisk utveckling och anpassning av biljettsystemet till nationell Biljett- och 
betalstandard (BoB) har gjorts på Västtrafiks digitala försäljningsplattform, som ett viktigt 
steg för att digitalt kunna tillgängliggöra biljettutbud. En pilot har genomförts i samarbete 
med Parkeringsbolaget Göteborg och under en testperiod var det möjligt att köpa och 
validera västtrafikbiljett i en extern digital app. Västtrafik har tillsammans med Borås stad 
genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i staden under maj-nov 2018, för att stärka 
cykelns koppling till kollektivtrafiken. Ytterligare piloter har startats med inriktning på 
nyinflyttade i BRF Viva och tjänsteresor inom SDF Väster Göteborg. Kollektivtrafik 
kommer att vara en del av en mobilitetstjänst för dessa grupper tillsammans med bil- och 
cykelpool. 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 
pendlingsnav 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara 
resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum för respektive 
pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa tätorter handlar det dels om att skapa effektiva 
och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av regionen, dels att stödja 
stadsutvecklingen.  

Lägesrapport finns i avsnitt strategier under rubriken Strategier för stadstrafiken i 
regionens fem utpekade pendlingsnav 

  

http://www.vgregion.se/hrv
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Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Steg 1 i pris- och sortimentstrategin, som beslutades i februari 2014, syftade till att göra 
resandet med kollektivtrafiken enklare för resenären. Förenklingar i form av färre tillägg 
och varianter av färdbevis, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet 
att köpa färdbevis i mobilen och att avskaffa check-ut är sådant som redan är i huvudsak 
genomfört. 

Steg 2 av pris- och sortimentstrategin handlar om att se över zonsystemet till något som 
upplevs som enklare och mera rättvist än dagens indelning, att utveckla biljettsamverkan 
för att underlätta resor över länsgräns samt fortsatt utveckling av försäljningskanaler och 
information till resenären om hur och var man kan köpa biljetter och resa med 
kollektivtrafiken. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Pris- och sortimentsstrategi 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
social hållbarhet 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Västra Götalandsregionen har gjort 
en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i 
samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka 
tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat 
arbetssätt krävs dock för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (barn/äldre). Här ingår att utveckla kollektivtrafikens roll som ett verktyg för 
integration, jämställdhet och att stärka barns rättigheter. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
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Postadress: 

Box 1091 

405 23 Göteborg 

Besöksadress: 

Södra Hamngatan 37-41 

Göteborg 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

kollektivtrafik@vgregion.se 

 

  

Remissbrev 

Datum 2019-01-28 

Diarienummer KTN 2019–00011 

 

 
 

 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: 

Sara Eriksson, 070-730 25 93                            

Anna Kronvall, 076-940 28 21 

E-post: 

sara.eriksson@vgregion.se, 

anna.kronvall@vgregion.se

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019  

Sammanfattning 

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 

implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 

de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 

kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Arbetet med att aktualisera/revidera trafikförsörjningsprogrammet inför perioden 

2021–2024 påbörjas under våren 2019. I samband med denna remiss ges 

kollektivtrafikråden möjlighet att komma med inspel till revideringen. 

 

Den årliga avstämningen omfattar följande delar: 

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018, bilaga 1 

2. Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden, bilaga 2 

3. Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet, nedan 

 

Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som 

ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna att via 

kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland annat 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till 

prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande 

trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är extra viktigt detta år då en 

revidering av programmet påbörjas.  

 

 

  



 2 (2) 

3 Inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet 

Under 2019–2020 kommer ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram att 

arbetas fram. När trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 togs fram gjordes 

ett gediget arbete med att fokusera och konkretisera det föregående programmet 

och en ny målstruktur togs fram. Målen kräver långsiktighet för att nås och 

inriktningen är att behålla mycket av strukturen i det nuvarande programmet.  

Vid denna årliga avstämning ges kollektivtrafikråden möjlighet att komma med 

inspel till revideringen. Dialog i råden kommer att ske under vårens möten i april-

juni i respektive delregion. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2024 planeras sändas på remiss i 

samband med årlig avstämning i månadsskiftet feb/mars 2020.  

 

 

Vi önskar i årlig avstämning 2019 kollektivtrafikrådens svar på följande 

frågeställningar:  

  

 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018?  

 Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

 Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

 Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 

 Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer? 

 Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

 
 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 18 juni 

2019. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 

 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan 

markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 

för Nordskogen.            

 

 

 

 

 

Datum 

2019-04-24 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-24 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2016-00130 214 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-04-03 Bengt Himmelmann  

  Chef för strategisk samhällsplanering 

 

SP7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00130 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan 

markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 

för Nordskogen.            

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 att meddela 

Kommunstyrelsen att vid prövningen av möjligheten att omvandla området för 

bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens 

slutsats föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att 

avsluta uppdraget för Nordskogen.            

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson (L) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

2014-09-24 in en motion där Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få uppdrag 

att ta fram en ny detaljplan för området och tillåta bostadsändamål.  

Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-10 § 144 att avstyrka motionen, 

då industri är en lämplig användning av marken. I 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-12-10 framgår 

bland annat att Samhällsbyggnadsnämnden anser att industri är en lämplig 

användning av marken.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 217 att 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 

detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med 

flera möjliga användningsområden så som bostäder, verksamhetsområde och 

centrumbildning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-21 i beslut § 10 att uppmana 

Kommunstyrelsen att redovisa en ekonomisk kalkyl för kommande 

exploatering och att utreda ny lokalisering av störande verksamheter för att ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar att påbörja planarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också att ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda om 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kommunfullmäktiges förslag med ändrad markanvändning av industriområdet 

Nordskogen är lämpligt.   

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Nordskogen: Torpa-

Sjöbo 2016-01-26 

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprogram för Nordskogen: Torpa-

Sjöbo 2018-12-19   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsbyggnadschef 
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