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Svar på remiss: Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 
med flera Diarienummer: BN 2015-1058 

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. att tillstyrka remissen ”Planprogram Torpa-Hestra 4:1 med flera”.  

2. att upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Nämndens yttrande 
Förskolenämnden har givits möjlighet att svara på remissen ”Planprogram 
för Torpa-Hestra 4:1 med flera”. Förskolenämnden tillstyrker 
planprogrammet, vilket möjliggör Hestras förtätning med cirka 1 000 nya 
bostäder. Nämnden vill lämna följande synpunkter, vilka avser behov av 
förskoleplatser och särskilda hänsynstaganden i samband med detta ökade 
behov.   
 
Förskolenämnden bevakar behovet av förskoleplatser i samband med 
planering och utveckling av nya bostadsområden och med hänsyn till 
befolkningsutvecklingen. I tidigare Stadsdelsnämnden Västers lokalplan 
fram till 2020 finns planer på utbyggnad av en ny förskola med 120 
förskoleplatser i Hestra-området. Behovet av denna är dock oavhängigt den 
planerade bebyggelsen i det aktuella planprogrammet. Denna utökning av 
förskolelokaler fram till 2020 förväntas täcka behovet av platser i de redan 
befintliga bostadsområdena.  
 
I ”Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med flera” finns dock redan angivet 
att det kommer att uppstå ett behov av ytterligare två-tre förskolor i det 
planlagda området, vilket stöds av Förskolenämnden. Vi vill dock påpeka att 
någon tomt ännu ej är utsedd och att det är av största vikt att planera för de 
kommande förskolorna. 
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Detaljerade prognoser, som underlag för mer exakt planering av antalet nya 
förskoleplatser, behöver tas fram när information om faktiskt antal och 
vilken typ av bostäder som kommer att byggas finns tillgänglig.  
Enligt planprogrammet finns det i dagsläget endast en specifik tomt utpekad 
för byggnation av förskola, vilket behöver ses över i det fortsatta 
planeringsarbetet. Planprogrammet omfattar Hestra Västra och Hestra 
Norra och i det fortsatta arbetet bör utredas ifall de framtida förskolorna 
kan placeras i dessa båda delar av Hestra. Nämnden vill även poängtera att 
det är viktigt att ta hänsyn till att förskola och grundskola placeras 
geografiskt nära varandra, då det finns flera samordningsvinster med detta.  
 
Inriktningen i planprogrammet är att förskolor med fördel placeras i 
bottenplan på bostadhus. Förskolenämnden vill i detta sammanhang 
poängtera vikten att särskilja entréerna till förskolorna med entréerna till 
övriga boende i bostadshusen.  
 
Trafiksituationen är oerhört viktig och bör beaktas i ett tidigt läge, så att 
omgivningen runt förskolorna är lugn och trygg och att det inte blir någon 
genomfartsled med tung och snabb trafik. 
 
Det bör finnas goda möjligheter för vårdnadshavare att kunna lämna och 
hämta sina barn. Personalparkeringar behöver också tas hänsyn till vid 
planeringen av lokalisering av de nya förskolorna. Även lättillgängliga 
angöringsplatser för mattransporter är viktigt att beakta i den framtida 
planeringsprocessen.  
 
 
Bakgrund 
Hestra ligger i den nordvästra delen av Borås med ca 2-3 km till 
stadskärnan. Programområdet omfattar ca 1,5 km² och det avgränsas av 
Alingsåsvägen i nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, Ramnaslätts 
verksamhetsområde i sydväst och Byttorpssjön i sydöst. ”Planprogram för 
Torpa-Hestra 4:1 med flera” omfattar området nordväst om Symfonigatan 
upp mot Ryssbybäcken.  
 
Sedan 1990-talets början har ca 600 nya bostäder byggts på Hestra.  
Planprogrammet presenterar möjligheten att bygga upp emot ytterligare 
800-1 000 bostäder med preliminär byggstart år 2020. År 2030 beräknas 
området vara färdigutbyggt. Trafikstrukturen som presenterades i den 
fördjupade översiktsplanen från 1989 har som förslag att Orkestervägen 
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förlängs och byggs ihop med Musikvägen. Förslaget har studerats i detta 
planprogram och föreslås genomföras. 
 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga 
förutsättningar, ta fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och 
grönområden samt planeringsprinciper för områdets innehåll. 

 
Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, socialt och miljömässigt, och målsättningen är att 
boende ska få tillgång till boendemiljöer med kvalitéer och upplevelsevärden 
där förutsättningar för ett rikt och hållbart liv ges. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö    
Förvaltningschef  
 
 
Beslutet skickas till:  Samhällsbyggnadsnämnden 
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Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram 
behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och formulera 
mål och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och 
ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på 
förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet 
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är 
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera 
detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet 
täcker. Planprogrammets syfte är att under hela processen finnas 
med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Bilder, kartor och illusttrationer framtaget av Projektgruppen där ej annat anges. 

Med särskillt tack till: 

Zilka Cosic 

Fredrik Hjelm

Jonathan Westlin

Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 Med flera 2017-01-17

Diarienummer: BN 2015-001058
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Inledning
GRANNSKAP 
Hestra ligger i den nordvästra 
delen av Borås med ca 2-3 km 
till stadskärnan. Programområdet 
omfattar ett ca 1,5 km2. Det 
avgränsas av Alingsåsvägen i 
nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, 
Ramnaslätts verksamhetsområde i 
sydväst och Byttorpssjön i sydöst.

Borås stad äger Torpa-Hestra 4:1 
vilket omfattar nästintill all den 
mark som pekas ut som lämplig 
för bostadsexploatering. Även det 
område vid Pianogatan som utgörs 
av fastigheterna Berwald 84-88 och 
Roman 1-4 ägs av Borås stad. Läs 
vidare om Pianogatan på sidan 18.

Från Hestra finns flera cykel- och 
promenadmöjligheter till Borås 
centrum. Kollektivtrafikförsörjningen 
är relativt god (varierar mellan 
10 och 30 min trafik under 
dygnet) och det tar ca 10-15 
minuter med bussen till centrum. 
Frilufts- och rekreationsområden 
finns flera i närheten. I sydväst 
ligger Byttorpssjön med ett 
kortare elljusspår, badplats samt 
fiskemöjligheter. Byttorps idrottsplats 
där Byttorps IF håller till finns i 
området ner mot Byttorpssjön. I 
nordväst ligger Ryssbybäcken och 
kring denna finns fina strövområden. 

Hestra Midgård, på fastigheten 
Partituret 1, ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
centrum. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 0-6, 

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande 
målsättning är att utreda översiktliga 
förutsättningar, ta fram en målbild, 
en struktur för bebyggelseområden 
och grönområden samt 
planeringsprinciper för 
områdets innehåll.

Planprogrammet ska skapa 
förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt 
och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvalitéer och 
upplevelsevärden där förutsättningar 
för ett rikt och hållbart liv ges.

Planprogrammet ska även säkerställa 
en grönstruktur med fokus på djur 
och växtlivets spridningsbehov 
och kopplingar för människan 
till olika grönområden. 

Planprogrammet ska även initiera 
genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till 
ekonomi och rimlighetspotential.

fritidsgård, idrottshall, äldreboende 
med mera. Hestra Midgård 
ägs av AB Bostäder i Borås. 

Området vid Hestra Ängar Torpa-
Hestra 4:4, är i privat ägo och där 
har Borås Stad beviljat planbesked 
under 2014 för att se på en möjlig 
utveckling av bostäder. Läs vidare om 
Torpa-Hestra 4:4 på sidan 19.

VARFÖR HESTRA PLANPROGRAM
I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida 
utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa 
idéer togs vidare genom den så kallade dispositionsplanen vilken pekade ut 
en stadsdel med 3000 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på 
grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.

1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som 
arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en 
vision om parkstaden vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.

Utveckling som 1989 års FÖP pekade ut började realiseras bara några 
år senare i och med den nordiska bostadsutställningen 1994, vilket gav 
Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg. 
Utställningsområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade 
bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalité med utgångspunkt i nordiskt 
byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit 
förebilden för fortsatta etapper som genomförts och genomförs. Även 
den fortsatta utvecklingen av Hestra i och med detta planprogram tar 
sitt avstamp i denna succé som är erkänt som i vissa fall beskrivs som 
ett av Sveriges bästa bostadsområden. En utmaning som förpliktigar.

Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering 
men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras 
avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. 

Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade 
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen 
för kommande utvecklingsprocesser. Totalt på Hestra med den fördjupade 
översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts ut sedan 1990-talets 
början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800-
1000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020. Läs mer om tidigare 
ställningstaganden i kapitlet Tidigare ställningstaganden på sidan 28.
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Process
ARBETSMODELL
Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en 
projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt 
samordningsansvar från idé till genomförande. 

Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är 
ett arbetssätt där man mixar kompetenser från strategisk nivå och utförande 
och genomförandenivå till ett projektstudioteam. Projektstudioteamet 
har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter 
baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop under 
mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. 
Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

STYRNING
Resultatet från projektstudion har löpande förankrats hos den 
politiska styrningen och ledningen för Hestra projektet som utgörs av 
representanter för Kommunstyrelsen (kommunalråden med ansvar för 
samhällsbyggande) och Samhällsbyggnadsnämndens presidium. Forumet 
kallas presidieöverläggning inom samhällsbyggande och är ett forum för politisk 
samordning. De formella besluten sker i respektive nämnd/styrelse. 

WORKSHOP
Forumet, presidieöverläggning inom samhällbyggande tog under året initiativ 
till att gå ut med en bred inbjudan till övriga berörda presider (Tekniska 
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnd väster) för att ha 
en gemensam workshop med fokus på politiska mål och värderingar 
kopplat till Hestra projektet. Den 30 augusti 2016 ägde workshopen 
rum och ett 30-tal deltagare fördelade på hälften politiker och hälften 
tjänstemän fördjupade sig i att ta fram en gemensam målbild för Hestra 
som sedan kommit att bli grunden för detta planprogram men även för hur 
organisation, styrning och uppföljning kopplat till projektet ska säkras.

Ordmolnet visar ord som 
workshopdeltagarna satte på 
Hestra som plats och på själva 
arbetet med utbyggnaden, dess 
utmaningar, möjligheter etc. 
Större ord innebär att det är 
fler deltagare som använt ordet.

Hur tar vi oss an 
utmaningen att bygga 

flera hundra nya 
bostäder?!

Hur tar vi som kommun och 
markägare en aktiv roll i att utveckla 

Hestra på ett hållbart sätt?

Hur tar sig dagens och 
framtidens Hestrabors behov 

och drömmar sig uttryck?
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PROJEKTSTUDIO 
 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsens nuläge och förutsättningar 
ringades in, liksom projektets mål 
och utmaningar inför den fortsatta 
utvecklingen. Även arbetsprocess 

och resurskrav definierades.

WORKSHOP

En gemensam målbild avseende 
identitet, bebyggelse och funktioner 

diskuterades. En värde- och 
målformulering började ta form. 

PROJEKTSTUDIO 
 PLANPROGRAM

Fokus på planprogrammets 
innehåll och avgränsning. Arbetet 
kring stadsbyggnadsvärden utifrån 
workshopens målbild fördjupades.

TIDSPERSPEKTIV

Planprogrammet förväntas att antas under första halvan av 2017 av 
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige. Därefter kommer området delas upp 
i olika etapper och uppdrag. Området består av två huvudetapper – Västra 
och Norra, där den västra etappen utmed befintliga Orkestervägen bedöms 
som lämpligast att börja med och där en preliminär byggstart är bedömd till 
2020. Den norra etappen bedöms ha en något senare byggstart kring 2025. 
Hela programområdet beräknas kunna vara fullt utbyggt kring 2030.

PLANPROCESS
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen från 1989 
ställningstaganden grundar sig på behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr 
om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning och läge av etapper. 
Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget 
inför fortsatt detaljplanering. Området kommer sedan att delas upp i flera 
detaljplaner. Den första detaljplanen kommer att påbörjas under 2017. 

GENOMFÖRANDE
Då kommunen är ägare till i stort sett all berörd mark som ska 
exploateras kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer 
delas i uppskattningsvis tio stycken områden vilka kommer variera i 
storlek. För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen 
av mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram. 
Du kan läsa mer om Genomförande på sidan 34.

Uppdrag Projketstudio Workshop Projektstudio
Planprogram

Samråd

2015
Detaljplaner

startas

Mark-
anvisningar

inledsHär är vi nu!

Preliminär
Byggstart 
2020

Planprogram - projekt Hestra

Forsatta uppdrag - projekt Hestra

Projekt Hestra

2016 2017 2018-2020
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Stadsdelen Hestra har ursprungligen 
varit centrerad kring infartsstråket till 
Borås vid nuvarande Alingsåsvägen/
Kvibergsgatan. I omedelbar närhet 
till den gångbro som idag finns över 
Alingsåsvägen, låg tidigare en liten 
affär och, i anslutning till affären, 
en vändplats för bussen till centrala 
Borås. Denna plats utgjorde en 
samlingsplats för Hestraborna och 
kan sägas ha varit början till ett 
centrum för stadsdelen. Bebyggelsen 
på Hestra låg organiskt framvuxen 
främst mot väster, norr och nordost 
om samlingsplatsen. Mot söder 
finns stadsdelen Byttorp med 
Egnahem och flerfamiljshus. Det 
aktuella planprogrammet ligger i 
utkanten av Hestra, i västra och 
nordvästra delen av det område som 
ursprungligen benämndes Hestra. 

Stadsdelen, som vi avgränsar den 
idag, har fram till slutet av 1950-talet 
i princip helt präglats av ett odlings- 
och beteslandskap med tillhörande 
bebyggelse. Gårdsbildningarna 
har löst sammansatt grupperat 
sig främst på den västra sidan av 
Alingsåsvägen. Några få rester av 
odlingslandskapet och den äldre 
bebyggelsen finns ännu bevarade på 
Hestra och de utgör idag mycket 
viktiga komponenter för att skapa 
ett historiskt djup, en läsbarhet och 
därmed en förståelse för stadsdelens 
ursprung, framväxt och historia. 
De är kärnan till dagens Hestra. 

Under perioden 1930-1960, när 
Borås växte kraftigt, kom även 
områden som Hestra, som då 

uppfattades ligga långt ut från 
själva staden, att få tillskott av ny 
bebyggelse när staden sprängde 
sina gamla gränser. Det handlade 
i några enstaka fall om mindre 
flerfamiljshus samt ett antal nya 
boningshus i anslutning till äldre 
gårdar. De nya husen fick en modern 
utformning och anslöt i stort till 
funktionalismens stilideal, vilket 
delvis förändrade områdets karaktär. 
Denna bebyggelse är idag insprängd 
i den befintliga, något yngre, 
bebyggelsestrukturen och utgör en 
lite otydlig årsring på själva Hestra. 

I spåren av 1960-talets ekonomiska 
framgångar och en stark 
urbaniseringsvåg i Sverige förtätades 
Hestra med ett stort antal nya 
bostäder. Detta skedde främst öster 
och nordost om Alingsåsvägen 
utmed bland annat Gejersvägen och 
Ryssbyvägen där en mängd nya villor 
byggdes i tidstypisk stil vid slutet av 
1960-talet och under tidigt 1970-
tal. Framförallt de s.k. Atriumhusen, 
som HSB uppförde vid Glimmerplan 
1968, och radhusen vid Kvartsgatan 
från 1970, dominerar intrycket 
i denna del av Hestra. Genom 
sin placering i de östra delarna av 
Hestra blir dock avtrycket på den 
del som själva planprogrammet 
berör ganska begränsat.

Hestra skonades från 
miljonprogrammets storskaliga 
planeringsideal, trots att långt 
framskridna planer fanns för Hestras 
västra delar. En dispositionsplan, 
som omfattade 3 800 bostäder 

Hestras framväxt

för 11 000 invånare, fanns färdig 
1972. Den genomfördes aldrig 
på grund av textilkrisen och den 
stora utflyttningen från Borås 
som följde i dess fotspår. Delar 
av planen realiserades dock 1976 
när ett relativt stort antal radhus 
byggdes vid Romansgatan. 

Efter en lång stiltje i 
bostadsbyggandet på Hestra 
kunde ytterligare delar av 1972-
års dispositionsplan utnyttjas år 
1988, då en omfattande förtätning 
genomfördes vid Sonatgatan. 

Den tidstypiska bebyggelsestrukturen 
med sina karaktäristiska 
radhus skapar idag en tydlig 
årsring på Hestra. 

En vy över det som idag är Hestra parkstad. Foto: Trygve Åkesson hämtat från Hestraiboras.se

Med ett ursprung i en FÖP 
kallad ”Hus i park” från 1989 
skapades Hestra Parkstad under 
1990-talets första år. Utbyggnaden 
av det nya området avslutades 1994 
med en mässa kallad ”Nordisk 
Bostadsutställning”. Hestra 
Parkstad och mässområdet har 
idag i princip blivit synonymt med 
stadsdelen och dess bebyggelse 



Hestra Västra
Delområde 1 i detta program
Prognos 1989 för området var 150 villor vilket sedan omfomuleradaes i 
planprogram från 2006 till ca 60 villor. 
1989 var inriktningen för det sydvästra hörnet verksamhetsområde.

13 villatomter och LSS Boende utbyggt 2005-2006

Hestra Parkstad
Bostadsutställningsområdet från 1994 omfattar 220 lgh och 
centrumfunktion. Området har sedan dess kompletterats 
2006 med 42 lgh samt 2010 med 42 bostäder. 
Totalt 304 Bostäder. (prognos 1989 var 200 bostäder.)

HESTRA 1989-2016
Totalt antal byggda bostäder inkl byggrätter 730 st
Prognos för ej genomförda etapper enligt FÖP 1989: 530 st
Prognos 2016: ca 800-1000 bostäder

Sjögläntan
Utbyggt 2013 -2016.
Totalt 63 radhus/parhus (prognos 1989 var 120 lgh.)

Hestra Trädgårdsstad
Detaljplan antagen 2014 medger  
cirka 150 Bostäder vid Kantaten

Planbesked lämnat 2014. 
Cirka 10-15 Bostäder.
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Göteborg
svägen

500 m

Hallatorp
37 enbostadshus utmed Valthornsgatan 
40 enbostadshus utmed Flöjtgatan 
9 kommunala tomter och förskola utmed Pianogatan.  
Samt en i gällande plan outnyttjad byggrätt för ca 18 bostäder på fastigheten Berwald 89. För 
denna pågår arbete med att ändra planen för att möjliggöra rad-/parhus bebyggelse. Totalt 
ca 100 bostäder och förskola (6 avdelningar) (prognos 1989 - 250 bostäder.)

Hestra Norra
Delområde 2 i detta program.
Utreddes inte i planprogrameet från 2006
Prognos 1989 för området var ca 380 bostäder
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utgör den helt dominerande 
årsringen, såväl fysiskt som mentalt. 
Området för utställningen har 
också förskjutit det som uppfattas 
som centrum av Hestra en bit 
västerut utmed Symfonigatan. 

När Hestra parkstad var topografi och värdefulla lansdskapselement 
utgångspunkten. Hus placerades antingen längs eller tvärs topografin, men alltid 
med landskapets förutsättningar som grund. Stenmurar och grusgångar anlades för 
att anspela på det gamla odlingslandskap den nya bebyggelsen placerats i.

Under 2006-2009 har det 
ursprungliga utställningsområdet för 
Hestra Parkstad kompletterats med 
fyra punkthus som relativt enkelt 
kan avläsas som senare tillägg.
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2006 tillkom bostadsrätterna i början 
av Hestra ringväg.

Både namnet Hestra Trädgårdsstad och utformningen av gatorna vittnar om hur 
viktig bostadsutställningen varit som identitetsskapar för det nuvarnde Hestras.

Det danska bidraget till Bostadsutställningen ritat av Vandkunsten skär topografin 
och visar därför endast kortsidan mot stråken vilket ger ett litet visuellt avtryck.

I enlighet med intentionerna i 
FÖP från 1989 har utbyggnaden 
av Hestra Parkstad fortsatt under 
2000-talet. Dessa senare tillkomna 
bebyggelseområden, uppförda 2008-
2016, har en tydlig struktur och egen 
karaktär med en tidstypisk arkitektur. 
De tre mest dominerande, Hallatorp, 
Hestra Höjd och Sjögläntan, innebar 

ganska omfattande tillägg till det 
ursprungliga Hestra Parkstad, 
men de inkräktar inte nämnvärt 
eftersom de har byggts med respekt 
och håller ett visst avstånd.  

Det senaste tillägget till stadsdelen 
Hestra byggs i tre etapper under 
2014-2017. Den nya bebyggelsen går 
under namnet Hestra Trädgårdsstad 

och byggs på marken där Hestra 
sjukhem tidigare låg. Sjukhemmet 
som byggdes 1978 hade när 
detaljplanen för bostadsbebyggelsen  
antogs stått övergivet i ett tiotal år.
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Programförslag

NATURNÄRA MED STADENS KVALITETER
Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är den 
övergripande målsättningen för den fortsatta utbygganden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära 
naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar och 
friluftsområdet vid Byttorpssjön. Hestra har även nära till vardagsservice och bra kopplingar/förbindelser till 
stadskärnans utbud. I bebyggelsen ska det finnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp 
människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och 
bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det finnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och 
rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.

HESTRA VÄXER... TILL ETT NÄRA, UNIKT OCH GRÖNT BOENDE
• Hestra ska vara platsen där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.

• Hestra ska inrymma flera olika sorters boenden där upplåtelseform, storlek och uttryck ska passa många behov.

• Hestra ska växa som en modern version av parkstadskonceptet där grönska och närheten till naturen är den bärande idén.

• Hestra ska byggas så att platsens unika värden och förutsättningar tas tillvara genom att utblickar, stråk 
 och mötesplatser skapar samband med naturen.

• Hestra ska som område fortsatt ha en unik karaktär där arkitektur, hållbarhet och kvalité är ledord.

• Hestra ska präglas av att stor omsorg har lagts vid mötet mellan de bebyggda delarna och den sparade naturmarken.
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Rik och hållbar vardag

Hållbart resande 
Enkla vardagsval 

Mötesplatser 
Föreningsliv 

Servicestruktur för olika skeden i livet 
Koppla samman – med kringområden och 

stadskärnan. Variation i boendeutbudet

Hyra, köpa! 
Storlek – ett rum eller flera rum 

Bo högst upp eller med markkontakt och egen 
täppa 

Behov och efterfrågan - Generationer och 
Demografi 

Hestra Standard 

Karaktär och Kvalité 

Arkitektoniskt utryck - Hestra Standard
Materialval - sunda och hållbara 

Grönstruktur och terränganpassning 
Gaturum och allmänna ytor med tydlighet och 

inbjudande karaktär

Unika värden får ta plats

Gröna länkar – del av stadens
 övergripande grönstruktur 

Ryssbybäcken är ett mervärde som ska 
stärkas och lyftas fram 

Hestra ängar ska utvecklas till en mötesplats för 
hela Hestra 

Friluftsvärdet - Besökspotential

Kajer mot det gröna

Storskogen ska upplevas och kännas nära 
Skapa bryn - aktivt skapa ny grönstruktur

Kreativ och öppen process

Samverkan
Dialog

Tydlig och sammanhållen projektstyrning

NÄRA - UNIKT - GRÖNT
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VEM BOR I HESTRA 2030

Gittan 68 år, bor med sin make.
Vi njuter varje dag av vårt friare liv i lägenhet, behöver inte klippa gräs eller rensa 
rabatter. På morgonen sitter jag vid mitt frukostbord och ser ut över Borås. Vi bor 
på åttonde våningen i ett fantastiskt höghus. I eftermiddag ska jag träffa mina f d 
arbetskamrater och vi ska vara med i en bouleturnering på Byttorps idrottsplats, tror 
att vi har chans att vinna. Efter tävlingen kommer vi att gå till Hestra Midgårds- 
terrassen och äta något gott. Om vi orkar tar vi en promenad i området, hoppas att 
det finns några grönsaker att köpa hos odlarna borta vid Hestra ängar, de brukar 
vara kvar sent om det är vackert väder.

Julia 43 år med Oscar 13 och Lovisa 17 år
Tänk att vi fick tag på en lägenhet med balkong i söderläge, nära naturen och ändå så 
bra kommunikationer till centrum. Barnen kan lätt åka till sin pappa på Druve fors 
och Lovisa kan enkelt ta sig ner till sina klasskamrater på gymnasiet. Oscar är ute 
i skogen och nere vid Ryssbybäcken dagligen. Ibland kommer han till och med hem 
med fisk som jag får steka. Oscar ska vara med i en fisketävling som fritidsgården 
anordnar till helgen, roligt att det händer så mycket i området.

Nina och Fatima 25 år.
Nu kan vi ordna det precis som vi vill ha det, känns fint efter alla år i studentboende 
och andrahandslägenheter. Bra att bussarna går så ofta så att det är smidigt att ta sig 
ner till våra jobb i stan. Vi bor på 'ärde våning och har en liten balkong där vi kan 
se skog och höjder, mest tall i och för sig. Framför vårt hus är det ett radhusområde, 
där verkar det bo mycket barn. Ikväll blir det musikquiz på restaurangen vid Hestra 
Midgård, vi kommer nog att gå dit efter joggingrundan på motionsspåret.

Miguel 37 år, gift med 3 barn, 1, 6, 10 år.

Jag är föräldraledig sedan 2 månader tillbaka, så bra man kan ha det. Vi 
bor i en lägenhet med en stor uteplats, alldeles bredvid den härliga lekplatsen. 
Tänk vilka möjligheter det finns att kunna vara ute med alla barnen. I 
morse följde jag med de stora till skolan, en alldeles lagom promenad. Den 
lilla somnade i vagnen, så jag kunde sätta mig på caféet och ta en kopp kaffe 
i lugn och ro, lite slösurfande blev det också. På hemvägen ska jag gå in 
och beställa tid hos frisören för de två stora barnen. Hoppas att min sambo 
kommer hem i tid så att jag hinner ner till korpmatchen i fotboll på Byttorps 
idrottsplats. Vi trivs verkligen i området och tänk att det har blivit så enkelt 
att pendla till Göteborg i och med snabbussen till järnvägsstationen.
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STADSBYGGNADSVÄRDEN
Stadsbyggnadsvärden ska illustrera hur samspelet mellan 
gårdar, gator, torg och parker kan fogas samman till en 
nyskapande, mer värdetät, varierad och grön stadsdel med 
blandat innehåll och funktion. Inriktningen och principerna 
som stadsbyggnadsvärden pekar ut kommer att ligga till 
grund för stadens fortsatta arbete med Hestras utveckling. 
Principerna anger en ambitions- och kvalitetsnivå som 
kommer att fördjupas och utvecklas tillsammans med olika 
aktörer i samband med kommande planutformning och 
säkras genom planbestämmelser i den juridiska detaljplanen 
eller i avtal kopplat till exempelvis markanvisningar. 

NÄTVERK AV PLATSER
Naturområden, parkområden och 
lekplatser ska sammanlänkas. Dessa skapar 
tillsammans en mångfald och variation 
av möten och funktioner. Även de mer 
halvprivata zonerna i anslutning till 
bostadshus är en del i denna struktur och 
skapar naturliga möten mellan människor.

TOPOGRAFIN
Området är kuperat och  kräver 
en noggrann höjdsättning. 
Särdrag i naturen framhävs 
såsom landskapsrum som dalar 
och kullar men även detaljer 
som bergsbranter och  stenblock 
kan bli karaktärsinslag.

NUDGING
Stora markparkeringar undviks till förmån för gårdar, 
park- och naturstråk. Cykelparkeringar ska finnas 
lättillgängliga nära bostadshusen.  
I Hestra ”göms” bilen med fördel i och under 
byggnader. Topografin skapar förutsättningar att 
på ett naturligt sätt nyttja nivåskillnaderna och 
lägga parkering under hus och gårdsmiljöer. 

HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade. 
Framkomlighet och trivsel är 
ledord. Skapa strukturer där 
kollektivresande är lätt och 
tillgängligt. 
Bilen ska få plats men 
inte dominera.

DENSITET
Lågt och glest i ytterkanterna 
mot skogsmarkerna ger utblickar 
mot naturen och skapar en 
övergång mellan natur och 
bebyggelse. Högt och tätt i 
anslutning till vägarna och vid 
entrépunkterna till området.

BOTTENPLAN
Samutnyttjande genom 
att servicefunktioner 
som förskolor och 
serviceboenden t.ex. 
LSS placeras med fördel 
i bottenplan på ett 
bostadshus. Befolkar 
området på olika tider.

VARIATION
Blandade 
upplåtelseformer 
och storlekar på 
bostäder ger dynamik 
och variation. 
Tillfredsställer olika 
behov och vardagsliv.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan bostadsområdena.  
Hus i park konceptets kvaliteter där 
bostadsgårdar och den sparade naturen mellan 
kvarteren binds samman till ett nätverk av 
miljöer och mötesplatser. Gårdarna ska inte 
upplevas som isolerade öar utan ska uppfattas 
som delar i den övergripande helheten. 

KAJER MOT DET GRÖNA
Ett aktivt möte mellan bebyggt 
och natur med bryn för att säkra 
strövskogen och storskogskänslan 
med bevarad närhet till 
bebyggelsen. Här placeras med 
fördel stigar och gångvägar. 
Skötselgraden kan variera.
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i mitten av bebyggelseområdet och 
är minst 2000m2 har ett medeldjup 
på 2,5 m och ligger i området där 
vägdragningen föreslås. Alternativ 
har översiktligt studerats men för att 
skapa en effektiv bebyggelsstruktur 
föreslås detta område att grävas ut 
vilket måste konsekvensbedömas 
och utredas vidare. Det andra 
torvområdet är större och djupare 
och bedöms inte rimligt att 
gräva ur. Varken ur ekonomisk 
eller miljömässig synpunkt. Det 
behöver studeras om den västra 
delen av torvområdet kan göras 
byggbar för en vägkoppling för 
att möjliggöra byggbara delar. 

ETAPPER OCH 
EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och 
tänkbar exploateringsgrad presenteras 
i strukturskissen. Här redovisas 13 
deletapper. Dessa har beräknats i 
bruttoytor och en exploateringsgrad 
är framtagen som baseras på ett 
antagande om att 50% av bruttoytan 
kan omvandlas till kvartersmark 
och att kvartersmarken sedan kan 
bebyggas till 30% (byggnadsyta - 
BYA). Det ger ett e-tal mellan 0,3 
till 0,7 i de framtida etapperna. 
Exploateringsgraden blir då relativt 
lik området kring Hestra ringväg 
som har en exploateringsgrad 
på ca 0,4 till 0,6 i e-tal. Talet 
beräknas genom att den bebyggda 
ytan delas med storleken på en 
avgränsad markyta runtomkring.

HESTRA VÄSTRA 2020-2025

1 Skapa en tydlig entré. Bostäder 
3-6 våningar och i vissa lägen 

något högre bebyggelse max 8-10 
våningar. Service och verksamheter 
ska lokaliseras intill entrépunkten. 
Möjlighet att integrera äldreboende 
och/eller LSS-boende i någon 
del. Ca 100-150 bostäder 

2-3 Blandad skala upp 
till 5/6 våningar. Hus 

i många volymer som skapar 
grupper och placeras i terrängen. 
Variation av lägenheter med 
balkong och med uteplats på 
mark. ca 150-200 bostäder

4 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola och/eller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.

5-6 Blandad skala mellan 
2-4 våningar. Flera 

volymer som placeras i terrängen.
Viktigt möte med naturen och 
Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

7 Förskola i karaktärsbyggnad i 
anslutning till naturmarken. 

Placering och höjd av byggnad 
behöver noga studeras för att få 
till ett varsamt och bra möte med 
Ryssbybäckens omgivning.

HESTRA NORRA 2025-2030

8 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för att 

skapa ett stadsmässigt och 
händelserikt gaturum utmed 
Orkestervägen. ca 80 bostäder 

9 Bebyggelse i punkthus och 
lamellform 3-5/6 våningar. 

Husen placeras utmed berget 
och upp på höjden, för att ta till 
vara utsikten. Torvrik mark och 
den kuperade topografin behöver 
noga studeras. Ca 80 bostäder.

10 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för 

att skapa ett stadsmässigt och 
händelserritk  gaturum utmed 
Orkestervägen. Mötet med 
naturen ner mot Ryssbybäcken 
är extra viktig. ca 100 bostäder 

11 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola ochieller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola. 

12 -13 Bebyggelse i 
många volymer. 

2-4 våningar. Ca 40 bostäder 

HESTRA VÄSTRA &  
HESTRA NORRA
Hestraprojektet omfattar två 
huvudområden – Hestra Västra 
utmed befintliga Orkestervägen där 
uppemot 500-600 bostäder kan 
rymmas och Hestra Norra vilket 
skapas genom en sammanbyggning 
av Orkestervägen och Musikvägen 
och kan inrymma uppemot 
300-400 bostäder. Dessa två 
huvudområden kan delas upp i flera 
delområden och innebär många 
projekt med olika byggherrar.

Hestra Västra är det första delområdet 
av Hestras fortsatta utbyggnad och 
här är mycket av infrastruktur etc. 
redan på plats. Hestra Västra har 
goda markförhållanden i utpekade 
bebyggelseområden med undantag 
från torvrikmark i sydöst (område 
1). Området har ett medeldjup på ca 
1,5m och bedöms kunna grävas ut. 
Gällande avståndet för bostäder till 
Ramnaslätts industriområde i söder 
kommer detta att studeras vidare. 
Inom den sydvästra delen finns 
fornlämningar i form av fornåkrar 
vilka även de kommer att utredas 
vidare i det kommande arbetet. 

För Hestra Norra är investeringarna 
större. Exempelvis är vägdragningen 
om ca 1 km en stor investering. 
Även markförhållandena är mer 
komplexa då där finns två partier 
torvrik mark insprängt inom 
bebyggelseområdena vilket kan ses 
som försvårande och fördyrande. 
Det ena torvrika området som ligger 

Hestra 2020-2025-2030
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PIANOGATAN
Pionogatan är planerad och förberedd för villabebyggelse och ägs av Borås 
Stad. Under programarbetet har området studerats översiktligt och en 
tätare exploatering bedöms möjlig. En inriktning mot flerbostadhus i 3-5 
våningar bedöms rimligt för fastigheten. Funktioner som LSS -boende 
eller äldreboende skulle kunna vara en inriktning. En högre densitet kring 
korsningen Orkestervägen-Symfonigatan-Melodivägen höjer densiteten 
och minskar upplevelsen av genomfartsled. Det hjälper även till att stärka 
korsningen som en entrépunkt till de planerade delarna. Förutsättningarna 
och inte minst bullersituationen behöver dock noga undersökas. 

60m40200
Copyright Borås StadKartredovisningen har ingenrättsverkan Skala 1:2000
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TORPA-HESTRA 4:4
Planuppdrag gavs 2014 efter att 
ägaren till fastigheten Hestra 
4:4 ansökt om planbesked för 
att utveckla fastigheten med 
bostadsbebyggelse. Fastigheten ingår 
i Hestra Ängar som är en känslig 
landskapstyp vars karaktär är en 
unik resurs i Hestraområdet som 
stort. Öppenheten är en resurs och 
det är även en av få bevarade rester 
av det agrara Hestra. Bedömning 
som hittills gjorts är att byggnation 
inte lämpar sig i det öppna 
landskapsrummet utan attdetta bör 
undvikas. Det var den här typen av 

landskap man hämtade inspirationen 
ifrån när man byggde Hestra 
Parkstad. Placering av bostäderna 
bör ske kring det område som utgörs 
av ladan och i dess anslutning. 
Ängsmarkerna och dess omgivningar 
föreslås utvecklas till en stadsdelspark 
som kan lyfta fram Hestras identitet 
kopplat till historien. Ängsmarken 
blir då en grön resurs och den gamla 
fägatan renoveras iordningställs 
som promenadstråk. Stenmurar 
och vegetation i form av större 
lövträd är några av de inslag som 
är viktiga att ta hänsyn till.

Vy från Hestragärde mot nuvarande Hestra trädgårdsstad på 1960-talet. (se karta 
till höger). Bilden visar landskapet kring gårdarna på Hestra och ur vilket land-
skap dagens Hestra växt fram. Foto: Stig Gunnarsson, hämtat från Hestraiboras.se

Ungefärlig 
placering av 
fotografen 
när bilden 
till vänster 
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SAMMANHANG
Hestra bygger på naturen och 
ska så göra även då de föreslagna 
delarna adderats. Den föreslagna 
exploateringen visar sin logik ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv då 
man delar kartan mellan gröna 
ytor och exploaterade. De nya 
områdena visar sig då som en 
komplettering i tomrummen mellan 
de redan bebyggda delarna i staden, 
en förtätning. Samtidigt sätter 
programmet en tydlig gräns för 
hur långt ut i naturen staden kan 
gå, genom att skapa en buffertzon 
kring Ryssbybäcken som markerar 
gränsen för expansion åt nordväst. 
Den identitetsbyggande närheten till 
naturen bevaras även i de kvarvarande 
gröna områden som bildar en 
mittaxel i Hestra som helhet.

GRUNDSTRUKTURER
Bebyggelse 
Bebyggelsen består av en blanding 
mellan olika upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar.

Stråk 
Stråken knyter samman området 
och kopplar utbyggnaden till såväl 
naturen som resten av staden.

Platser 
Det offentliga rummet har en 
grön karaktär och tillgodoser 
behovet av lek, vila, mötesplats 
och rekreation. Ligger i stråken.

Gröna länkar 
Hestra bygger sin identitet med 
utgångspunkt i närheten till naturen 
vilket gör den till den viktigaste 
strukturen. Den utgör strukturen 
inom utbyggnaden och knyter även 
ihop området med omgivningen.
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BEBYGGELSE
BLANDAT BOSTADSUTBUD 
I utbyggnaden ska det finnas olika typer av bostäder för att skapa 
en spännande och varierad bebyggelse att bo, vistas i och passera. I 
hela området ligger tonvikten ligger på flerfamiljshus i 3-6 våningar, 
men även punkthus i uppemot tio våningar är möjligt där topografin 
tillåter. Även radhus i 2-3 vån är lämpligt framförallt närmast naturen. 
Totalt kan hela utbyggnadsområdet rymma upp till 1000 bostäder.

VARIAIATION I DENSITET

Längs lokalgatorna koncentreras den högre sammanhållna bebyggelsen 
av flerfamiljshus för att skapa en stadsmässig miljö. Även om dessa 
gator har hög densitet, måste de vara öppna och möjliggöra att komma 
in i kvarteren och vidare ut. Huvudprincipen är att ju längre in i 
området och närmare naturen, desto lägre och glesare bebyggelse är 
huvudprincipen, men även här kan finnas högre flerbostadshus. 

Bebyggelsestrukturens huvudprincip: 
Tätt och högt kring Orkestervägen. Upp till fem/sex våningar 
Lägre och glesare längre in i bostadsstrukturen med inslag av högre 
punkthus. Höjdvariation på byggnader inom kvarteren eftersträvas.

Bilderna visar skisser på olika byggnadstyper som kan tänkas bli akutella i utbyggnaden av Hestra. Dessa ska ses som idéer för hur man kan laborera med olika byggnadstyper för att bäst ta tillvara de naturliga förut-
sättningarna. Inom ett större kvarter kombineras dessa för att skapa en varierad och händelserik miljö i en männsklig skala.

En sekvens av lamellhus i olika utfö-
rande och höjd tätt inpå lokalgatorna 
skapar variation och ger trygga gatu-
miljöer. Kan längre in från lokalgator-
na placeras längs med topografin.

Sammanbyggda volymer erbjuder ett 
visuellt mindre intryck, samtidigt som 
bygg- och därmed boendeostnaderna 
kan hållas nere.

Byggnadsvolymer kan med fördel skära 
topografin och terrasseras för att inte 
skapa alltför dominanta och höga 
byggnadsvolymer.

Stadsradhus kan uppföras i två eller tre 
våningar och placeras nära gränsen till 
den sparade naturen.

Nära naturgränsen kan även parhusbe-
byggelse placeras. Detta är den minsta 
byggnadstypen som är aktuell.
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ÖPPET OCH INBJUDANDE

Det är viktigt att det mötet mellan 
gata och bebyggelse blir så aktivt 
som möjligt, med variation i 
förgårdsmarken och entréer. 
Entréerna hjälper till att ge liv åt 
gatorna och ger förutsättningar 
för människor att mötas och 
förgårdsmarken ger plats för bl.a. 
grönska som gör att kvartersgatorna 
upplevs som kvarterets framsida. 
Huset bör ligga så pass nära gatan 
att det finns en kontakt mellan gata 
och entré, men förgårdsmarkens 
djup kan variera från tomt till tomt 
för att skapa variation utmed gatan. 
Bebyggelsestrukturen samspelar 
med stråken och uppmuntrar 
människor att röra sig igenom och 
även  stanna upp i området för 
att vistas på någon av grönytorna 
och gårdarna eller ta sig vidare 
till exempelvis strövskogen vid 
Ryssbyån eller ner mot Symfonigatan 
och området vid Byttorpssjön.

MATERIAL OCH FORMSPRÅK

Material ska väljas med omsorg för 
att vara både hållbart och passande. 
Utformningen av bebyggelsen 
ska göra att upplevelsen av att 
området är sammanhållen med en 

egen identitet, med fördel kopplat 
till Hestras profil och identitet 
genom Bostadsutställningsområdet 
från 1994. Exempelvis används 
naturmaterial och naturfärger. 
Även området kring Hestra 
Trädgårdsstad (kv Kantaten) har 
ett variationsrikt innehåll gällande 
både skala och boendeformer 
kombinerat med ett eget uttryck. 

Inom bostadstomterna ska en 
medvetenhet omkring ekoeffektiva 
ytor finnas, vilket innebär att ju 
större del av fastigheten som är 
bebyggd desto mer buskar, träd och 
klängväxter krävs för att kompensera 
för bebyggelse och hårdgjorda ytor.

UTÖKAD SERVICE

Hestra Midgård ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
”centrum”. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 
0-6, fritidsgård, idrottshall, 
äldreboende m.m. Intill ligger 
även en mindre byggnad som idag 
är ett matställe men som under 
även åren fungerat som närbutik i 
perioder. Då stadsdelen vuxit fram 
under en period där bilismen och 
storskalighandel varit dominerande 

finns det en avsaknad av kommersiell 
service och arbetsplatser (utöver de 
kommunala servicefunktionerna).

Genom en fortsatt utveckling av 
Hestra med mer bostäder ställer detta 
krav på ytterligare servicefunktioner 
som nya förskolor och ökad kapacitet 
på skolorna i närområdet. Även 
ökat antal boende i området ger 
ökande förutsättningar för att kunna 
etablera någon form av närbutik 
eller liknande. Vid entrépunkten 
till de nya etapperna som skapas vid 
Symfonigatan och Orkestervägen 
bedöms det finnas potential att i 
kommande utvecklingsprocesser 
(detaljplan och markanvisning) få in 
butikslokal/-er i bottenplan men även 
studera möjligheten till att integrera 
kontor och serviceverksamheter.

FÖRSKOLA

Planprogrammet pekar ut behov 
av 2-3 förskolor. Inriktningen i 
planprogrammet är att förskolor 
med fördel placeras i bottenplan 
på bostadshus. Endast en specifik 
tomt pekas ut för förskola. 
Denna tomt ligger i höjdläge 
ner mot Ryssbyån som utgör ett 

känsligt topografiskt läge och där 
placering och höjd av förskole 
byggnad behöver studeras noga. 

SKOLA

Centralt i Borås stad  pågår ett arbete 
med en ”Skolstrukturutredning” där 
framtida behov av skolresurser utreds. 
Därav kan det inte i planprogrammet 
presenteras en beslutad lösning 
kring skolan. I planprogrammet 
presenteras därmed olika lösningar. 

Alternativ 1 – Utöka skolkapaciteten 
på Hestra Midgård 
Det finns enligt en preliminär 
bedömning gjord av 
lokalförsörjningskontoret möjlighet 
att utöka elevantalet med 100-
150 elevplatser. Detta kan ske 
genom en förändring i de övriga 
verksamheterna. I detta fall 
behöver även skolgårdsmiljön 
studeras då friytorna inte anses 
klara detta idag. Här kan det 
komma att bli aktuellt med en 
ändring av gällande detaljplan. 
En utökning av skolkapaciteten 
innebär att äldreboendet kommer 
att behöva omlokaliseras. 

Alternativ 2 Ny skola byggs i någon av 
utbyggandsetapperna Hestra Västra eller 
Hestra Norra 
I strukturskissen för planprogram-
met pekas två lägen ut för områden 
som är lämpliga att utreda vidare för 
skola. Ett läge i den Västra etap-
pen och ett i den Norra. Vardera 
område omfattar ca 20 000 m2.

Även skolor i närområdet studeras 
för att se om en kapacitetsökning 
är möjlig. Byttorpsskolans vilken 
ligger närmast Hestra bör särskilt 
nämnas. För Byttorpsskolan 
pågår ett detaljplanearbete för 
att se på utbyggnadsmöjlighet så 
att skolan kan gå från två till tre 
klasser per årskurs vilket blir en 
utökning med ca 150 elever. 

LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Inom ramen för planprogrammet 
har ingen exakt placering eller 
koncept tagits fram gällande 
äldre- och LSS-boenden utan 
detta kommer att behöva tas med 
i kommande detaljplanering. 
Med fördel kan både äldreboende 
och LSS-boenden inrymmas i 
bostadskvarter i t.ex bottenvåningen. 

Sektrionen är en tänkt illustration av hur utbyggnaden 
skulle kunna se ut från Maku stål längst till vänster till 
förskolan Kärnhuset på Pianogatan längst till höger.
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STRÅK
Närheten till såväl centrum 
som till flera av Borås större 
verksamhestområden, såsom 
Ramnaslätt, Viared med flera, ger 
Hestra ett strategiskt läge när det 
gäller arbetspendling med cykel. 
Cykel och gångvägar är väl utbyggda 
och ansluter redan idag Hestra 
med stora delar av Borås. Därmed 
kan de finmaskigare stråken inom 
utbyggnadsområdet förutom att 
knyta ihop Hestra internt enkelt 
knytas till resten av stadens utbud. 
Utgångspunkten för utbyggnaden 
är att de sammanlänkade vägarna 
Orkester- och Musikvägen ska 
försörjas med kollektivtrafik vilket 
ger goda möjligheter att välja bort 
bilen som transportmedel. Prognoser 
för biltrafikökningen visar att 
utbyggnaden i framtiden kommer 
att bidra till kapacitetsproblemen 
i Byttorps- och Tullarondellen. Se 
vidare om trafiken under Utredningar, 
Trafik PM på sidan 32.

Lokalgator 
Lokalgatorna är huvudgatorna från 
vilka kvartersgatorna utgår. Här är 
trafikslagen separerade och det är här 
man hittar busshållplatser.  
Orkestervägen och dess utbyggnad ska 
vara lokalgata. Lokalgatorna har kom-
munalt huvudmannaskap.
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NYA GATOR

Planprogrammet har studerat en 
förlängning av Orkestervägen så 
att denna sammankopplas med 
Musikvägen. Vägdragningen har 
översiktligt studerats så att den 
följer topografin. Utformningen 
kring Orkestervägen är med separat 
gång och cykelväg. Bebyggelsens 
möte med gatorna ska vara 
händelserikt och möjliggöra aktiva 
gaturum. Entréer ska därför vändas 
mot lokal- och kvartersgator.

RÖRELSE OCH TEMPO

Planförslaget är utformat så att 
det ska vara enkelt, tryggt och 
bekvämt att välja att gå, cykla eller 
åka kollektivt till dagliga aktiviteter. 
Gatustrukturen är uppbyggd så 
att trafiken fördelas inom området 
och att entréer vänder sig mot 
gatorna. Alla kvartersgator är av 
samma dignitet och gatan delas av 
motorfordon, gående och cyklister. 
Gatorna är smala och flera gator 
föreslås innehålla träd vars placering 
växlar sida för att sänka fordonens 
hastigheter. Gatorna följer topografin 
vilket ger en naturlig variation 
och håller nere hastigheter.

HÅLLBART RESANDE

Det är viktigt att det i 
detaljplaneskedet arbetas vidare med 
att skapa tydliga och gena kopplingar 
genom kvarteren. Exempelvis mindre 
stigar/gångstråk mellan/genom 
bostadsbebyggelsen så det går att gena 
till grönområden och busshållplatser. 
En Mobility Managementutredning 
ska utföras av exploatörerna i 
samband med detaljplanerna 

för att säkerställa vilka åtgärder 
som behövs för att underlätta för 
gång, cykel och kollektivtrafik.

Det studeras olika alternativ 
kring strukturen för den framtida 
kollektivtrafiken i denna del av 
staden. Därav finns en osäkerhet 
kring framtida linjesträckningar 
och turtäthet. Symfonigatan är idag 
stommen i kollektivtrafikstråket 
genom Hestra och är även utpekat 
som stommen genom Hestra i 
framtida nät. Den Norra etappen 
i planprogrammet som ligger 
längst från Symfonigatan kommer 
behöva att linjesträckningen går 
Orkerstervägen/Musikvägen 
för att kunna få god/
acceptabel kollektivtrafik som 
innebär ett avstånd om 300-
400 m till busshållplats. Till 
Symfonigatan är det 600-800 
meter från den Norra delen.

PARKERING

Att mötas av stora markparkeringar 
är något som ska undvikas. Intrycket 
av området ska vara hus i park 
och inte ”hus i parkeringsplats”. 
För att dämpa parkeringsytornas 
påverkan av intrycket i området ska 
parkeringslösningar som integreras 
i bebyggelsen eftersträvas. Det kan 
vara t.ex. parkering under mark, 
överbyggda gårdar med planterbara 
bjälklag eller mindre markparkeringar 
som vävs in mellan husen. 

Kvartersgator
Kvartersgator är gator för blandtrafik. 
De utgår från lokalgatorna och leder de 
olika trafikslagen in mellan kvarte-
ren. Kvartersgatorna har kommunalt 
huvudmannaskap.

Entrégator och -platser (ej bild)
Gator på kvartersmark med enskilt 
huvudmannaskap. Entrér till kvarteren 
och för angöring till husen.
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PLATSER
De tydligaste värden som identifierats 
i programarbetet rör rekreations- 
och naturvärden kopplade till 
framförallt två karaktärer som 
omfattas av planprogrammet;

Ryssbybäcken med sin anslutande 
granskog, samt ängsmarkerna i 
nordöst. Dessa två värdekärnor 
representerar det som gör 
Hestra unikt och attraktivt 
och ska därför behandlas 
varsamt vid exploateringen. 

NÄRPARKER OCH FICKPARKER

I de bebyggda områdena skapas en 
struktur där det insprängt mellan 
bostadsbebyggelsen finns gröna kilar 
och stråk som skapar ett finmaskigt 
nätverk av grönska och rörelse/
kopplingar mellan delområden.

STRSTRÖVOÖVOMRÅMRÅDET KRINGING RYSSBSSBYBÄCKEN N 

RyRyssssbybäbäbäckcken är en unik tillgågång som ger h helela 

ututbybyggggnadsdsomområrårådedet kakaraktär. Bäckenen skykyddddddas från n 

explplploaoaoatering meded en n frizon som inte fåfåfår exexexexplploaoateras 

memed d anannanat än stråk, lededer r ococh anläggggggggniningngar k kopopplat till l 

rekrkreaeatition. DeDet är också dessasasa s somom s skakall bilda s stotommmmmmen i 

grgrönönststrurukturen t tilill l vilka nänärprparker ococh h träffäffpupunknkter inomom 

exexplploaoateteriringngsområdådetet k knytsts m mededed hjäjäjälplp av gröna stråk.k.k.

HESTRATRA MI MIDGÅDGÅRD OCH BYTTORPS IP IP

Stärka o ochch aktivera Hestra M Midgågårdrd s somom 

måmålplpununktkt o och centrum. StStärärkaka k kopplingarna rna 

memellllanan H Hesestra MiMidgårård d ococh h Byttttororps IP sasamt 

se på å flefler r fufunknktioner och samutnynyttttjajande.e.

ENTENTENTRÉ/RÉ/NODNODNOD 

KoKorsrsnininingngngenenen S Symymymfofoninigagatatan-n-OrOrOrkeststererervävägegen blbl  ochch ed utbyggngnadadenen e extra viktktig vävägegen blblirir i i o ochch m m mededed utbyggngnadadadenen e en n exextrtra a viviktktigig 
punkt då den kommer fungera som entré och annonsör för det nya området HestraX. pupunknkt t dådå d denen k komommemer r fufufungngerera a sosom m enentrtré é ococh h anannononsnsörör f förör d detet n nyaya o omrmrådådetet H HesestrtraXaX. 
Här finns det bästa läget att etablera enklare servicefunktioner då platsen genom sitt 
strategiska läge har ett stort upptagningsområde och nära till busshållplats.

500 m

STADSDELPARKERNA

Hestra ängar är de sista 
påminnelserna om det agrara Hestra 
innan stadsutbyggnaden och blir 
särskilt viktig då den dels är en 
av få korridorer för djurlivet, men 
också för att den tillför en naturtyp 
som är sällsynt i stadsnära lägen. 
Ängsområdet skall utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation 
och utgöra Hestras stadsdelspark. 
Element som stenmurar, hamlade 
träd och den gamla fägatan är 
element som ger extra karaktär och 
som ska bevaras/lyftas fram.
Byttorpssjöns område 
kantas även det i nordöst av 
lövskogsdominerande marker 
som hänger ihop med Hestra 
Ängar. Byttorpssjön är ett 
populärt rekreationsområde med 
ett kortare elljusspår, badplats 
samt fiskemöjligheter. Byttorps 
idrottsplats där Byttorps IF håller 
till ligger även i området ner mot 
Byttorpssjön. 
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GRÖNA LÄNKAR
Hestra byggs upp kring 
gröna samband i flera nivåer. 
Strukturbildande är kopplingarna 
till Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
och Hestra ängar. Genom de 
gröna länkarna knyts ett nätverk 
av platser och områden samman:

Strövområden; Rya åsar, 
Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
Stadsdelspark: Hestra ängar 
Närparker: Ordnas inom bebyggelsen

Träffpunkter: Ordnas inom gårdar 
och kvarter  
Gröna stråk: Säkerställs norr 
och söder om planområdet

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

NÄRPARK

TRÄFF-
PUNKT

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda

trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola

odlingslotter

STADSDELSPARK

lummig vegetation

årstidsvariation

vindskyddade sittplatser

lek och spel

parti med naturmark

stillsamma promenader

NÄRPARK

lekutrustning

större gräsyta för bollspel

sittplatser

TRÄFFPUNKT

naturupplevelse

omväxlande terräng och biotoper

stigar

friluftsliv och motion

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 

spridningskorridorer  

och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-

gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg

Borås Stads riktlinjer för maxavstånden till de olika grönområdeskategorierna.  
Illustration hämtad ur Borås stads Grönområdesplan

HUS I PARK – URBAN NATUR OCH NATURPRÄGLAD URBANITET

Rummen mellan husen ska präglas av en väl gestaltad grönska. 
Karaktärsgivande element som finns på platsen bevaras, såsom 
topografiska stenblock och björkdungar. Däremot ska granskogen inte 
bevaras, eventuellt kan undantag göras för enskilda träd eller mycket 
stora grupper om ca 0,5 hektar inom det bebyggda. Anledningen är 
dess dåliga förutsättningar att gå från grupplantering till solitär och 
mindre grupper, vilket ofta resulterar i vindfällen och kraftigt förändrar 
markvegetation tills dess att alla upplevelsevärden är förstörda. 

Hus i park, fast bättre. Påståendet sammanfattar den grundregel som ska 
gälla för de nya delarna av Hestra. Här ska de naturförutsättningar som 
finns förädlas och lyftas fram. Gator, vägar och kvartersstrukturer ska 
anpassas efter den befintliga topografin och en statisk, rätvinklig struktur 
undvikas. Rörelsemönstret ska vara naturligt och bygga på den gående 
människans tempo. Ett finmaskigt nät av gångvägar och stigar ska göra 
det möjligt att ta sig mellan de större gatorna och även ut i naturen.
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GRÖNA KAJER

För att knyta de nya delarna av 
Hestra till naturen är det viktigt 
med en väl omhändertagen gräns 
mellan naturen och det bebyggda. 
Genom att hantera denna gräns 
redan i ett tidigt stadie säkras 
den kvalitet som är grundvärdet 
i hela utbyggnadsförslaget. För 
att möjliggöra detta kommer 
utbyggnaden bygga på principen 
Kajer mot det gröna, vilket är en 
modell som utvecklats av Järfälla 

En tät struktur ställer höga krav på gårdarnas funktion och utformning. Gårdarna ska 
i första hand vara en mötesplats för de som bor och verkar i kvarteret. Gröna, lugna 
gårdar för lek, rörelse, vila och gemenskap ska eftersträvas. Samtidigt får gårdarna inte 
upplevas som isolerade öar utan ska kunna uppfattas som delar av den övergripande 
helheten med topografisk anpassning och naturpräglad urbanitet som ledord. 

• Gårdarna ska vara omsorgsfullt planerade och hålla en hög kvalitet 
avseende utformning och innehåll för olika boendes behov

• Goda solförhållanden på gårdar och uteplatser ska eftersträvas. 

• Boendeparkering ordnas på kvartersmark integrerade i utformningen. 
Dominerande markparkering ska undvikas så långt som möjligt.

• Underbyggd marks bjälklag skall vara planterbara med träd.

kommun med hjälp av medel 
från Delegationen för hållbara 
städer/Boverket. Kort sagt innebär 
modellen att man gör gränsen mot 
naturen till en framsida istället för 
en baksida, som en kaj, en plats där 
man kan promenera, uppleva saker 
och vistas. Detta gör det möjligt att 
skapa trygghet genom aktivitet och 
rörelse och tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. I de aktuella 
områdena ligger utmaningen i att 

naturen domineras av granskog, 
vilken behöver minst en trädhöjds 
avstånd till bebyggd och anlagd 
mark då det ofta blir vindfällen i 
avverkningsgränsen. Därför ska redan 
i samband med avverkningen en 
brynzon anläggas intill granen för att 
både säkra avståndet till bebyggalesen 
och för att undvika att kajen blir en 
baksida med slyskog som resultat. 
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Det finns flera strategiska ställningstagande och mål på global, nationell, regional och lokal nivå som 
påverkar och är utgångspunkten i samhällsbyggnadsprocesser. De globala målen för hållbarhet, de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen samt bostadsbehovet är några som särskilt bör nämnas i detta 
sammanhang. I planprogrammet kommer endast en redovisning kring de lokala ställningstaganden 
och målen att göras då dessa härstammar och tar sin utgångspunkt ur de andra nivåerna.

Tidigare ställningstaganden 

VISION 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 
av Kommunfullmäktige som ett 
underlag för kommunens visions- 
och översiktsplanearbete. Enligt 
visionen ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. I 
vision 2025 framhålls att det finns en 
stor medvetenhet om hur livsmiljön 
påverkar våra val och vårt förhållande 
till hållbar utveckling. Detta är en 
värdering som präglar målen med 
utvecklingen av Hestra genom att 
stimulera till ett rikt och hållbart 
vardagsliv, där bland annat mötet 
mellan människor, samspelet med 
platsen samt hållbar utveckling är 
ledord precis som i Vision 2025.

ÖP 06

Översiktsplanen för Borås Stad,  
ÖP 06, anger samhällsbyggnadsmål 
och spelregler för hållbar utveckling. 
De samhällsbyggnadsmål i 
ÖP 06 som är vägledande 
för all ny markanvändning 
i Borås anger följande: 

• En resurshushållande 
bebyggelsestruktur . 

• Attraktiva bostäder i olika 
storlek och upplåtelseformer 
för alla medborgare.

• God arkitektur och estetisk 
kvalitet samt trygga, tillgängliga 
och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. 

• Trygga säkra och långsiktigt 
hållbara transporter. 

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

Samhällsbyggnadsmålen är även 
konkretiserade genom de så kallade 
spelreglerna i ÖP 06. Dessa 
spelregler har varit utgångspunkten 
för detta planprogram. Under 
programarbetet har konstaterats 
att det finns behov av avvägningar 
mellan dessa spelregler då flera kan 
ses ha motstående inriktning. I 
programarbetet har avvägningen 
gjorts att spelreglerna gällande 
sammanhållen bebyggelsestruktur 
och bostadsutbud ska ses som 
prioriterade. Det är dock av stor 
vikt att spelreglerna kopplat till 
spridningskorridorer för djur och 
växtliv, kopplingar för friluftslivet 
samt närrekreationsperspektivet ska 
vara utgångspunkter i strukturen. I 
den norra delen är det även viktigt 

att säkra tillgången till närbelägna 
hållplatser för kollektivtrafik 
för att uppnå målet om säkra 
och hållbara transporter.

FÖP 1989
1989 antogs en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) över 
Hestraområdet. Denna presenterade 
inriktningen för Hestra med en 
utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter 
uppdelade på 11 etapper. Dessa 
etapper fördelas utmed Symfonigatan 
och Musikvägen som i FÖP-
förslaget föreslogs utgöra stommen 
i trafikstrukturen. Sedan den 
fördjupade översiktsplanens 
antagande har flera etapper byggts 
och strukturen från den fördjupade 
översiktsplanen har varit den bärande 
stommen i Hestraområdets framväxt. 
Sammanlagt har ca 550 bostäder 
byggts och färdiga byggrätter i 
detaljplaner finns för ytterligare ca 
50-100 bostäder. Även strukturen 
på vägnätet har byggts i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanen 
med Symfonigatan och Musikvägen 
(Orkestervägen) som huvudstruktur. 

Ej genomförda etapper utpekade 
i den fördjupade översiktsplanen 
har stor potential att kunna 
genomföras men kräver en 

uppdatering utifrån nuvarande 
förutsättningar. De förutsättningar 
som den fördjupade översiktsplanens 
ställningstaganden grundar sig på 
behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas. Detta kan påverka 
avgränsning och läge av etapper. 

Detta planprogram omfattar i stort 
sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med 

undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. 
Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades 
ut 1989 för att se på lämplig 
exploatering men även att se över 
de strategiska ställningstaganden 
som behöver göras avseende 
exempelvis kommunikationer, 
grönstruktur och servicebehov. 
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PLANPROGRAM  
ETAPP 3-6 2006
För etapp 3-6 i den fördjupade 
översiktsplanen togs 2006 ett 
planprogram fram. I planprogramet 
togs även området kring f.d. Hestra 
sjukhem med som lämpligt för 
bostadsutveckling. Detta område 
fanns inte med i den fördjupade 
översiktsplanen från 1989.

Detaljplaner finns därefter framtagna 
för etapp 3 och för området 
kring före detta Hestra Sjukhem. 
Båda områdena är utbyggda. 

Planrbetet för etapp 4-6 som 
också ingick i planprogrammet har 
däremot stannat av. Planprogrammet 
från 2006 angav en inriktning 
för etapp 5 och 6 med en relativt 
låg exploateringsgrad med främst 

villatomter för egenbyggare, totalt 
ca 70 villor. För etapp 5 närmast 
Ramnaslätts industriområde fanns 
vid tidpunkten för planprogrammet 
ingen möjlighet att gå vidare 
med bostadsbebyggelse pga av 
skyddsavstånd om 300 meter 
till industriområdet. Under 
2014 togs nya utredningar fram 
för att se på möjligheterna till 
bostadsbebyggelse och dessa visade 

på förändrade förutsättningar vilka 
öppnar upp möjligheterna att gå 
vidare med båda etapperna. Läs 
mer om detta under rubriken 
Riskutredning med fördjupning 
kring luftspridning på sidan 32. 

Gällande etapp 4 är detta område 
utpekat för verksamheter för 
småindustrier (ca 9000 kvm). 
Skyltläget i korsningen Symfoni-

gatan/Orkestergatan framhålls 
i planprogrammet. Inriktning 
mot småindustri bedöms inte 
aktuell utan istället ska det prövas 
om området kan vara lämpligt 
för bostäder och service.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom Planprogramsområdet 
ingår flera detaljplaner. Samtliga 
har en inriktning mot bostäder 
och samhällsservice.

P 655 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Lillesjöområdet - 1976

P 657 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Folkvisan - 1976

P 733 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Solosången m.m. 1981

P 861 – Detaljplan för Hestra,  
etapp 1, del av Torpa-estra 4:1 - 1992

P 925 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv Växelsången m.m. 1996

P 987 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv 7, del av Torpa-Hestra 4:1 - 2000

P 1038 – Detaljplan för del av 
Norrby, del av Torpa-Hestra 
4:1, (Hestra 12) - 2004

P 1056 – Detaljplan för 
Hestra, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av Hallatorp - 2005

P 1071 – Detaljplan för del av 
Hestra 7, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av kv Berwald - 2006

P 1143 – Detaljplan för del 
av Hestra 7, etapp 4, del av 
Torpa-Hestra 4:1 m fl - 2010
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MILJÖMÅL BORÅS STAD
I miljömålen för Borås Stad 
2013-2016 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen 
i fyra prioriterade områden. 

• Hållbara perspektiv

• Hållbar samhällsplanering 

• Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

• Hållbar natur

Där målen inom området hållbar 
samhällsplanering framförallt 
syftar till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, men även miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

”Borås stad planerar för ett hållbart 
samhälle och arbetar för att 
invånarna ska ha en hälsosam 
livsmiljö i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand 
genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden 
och tysta miljöer värderas 
liksom energieffektiva lösningar 
och medvetna materialval”

Planprogrammet för Hestra utgår 
från denna målformulering.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM BORÅS STAD
Planprogrammet följer de strategiska 
målen avseende planering för 
hållbart boende i Borås stads 
Bostadsförsörjningsprogram’:

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

• Kommunen eftersträvar ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar.

• Möjlighet till nybyggnation av 
bostäder ska ges i alla större tätorter 
och på landsbygden där tidigare 
gjorda investeringar ger utrymme 
för ytterligare exploatering.

GRÖNOMRÅDESPLAN BORÅS 
STAD
Förtätning av stadens bebyggelse 
är viktig ur socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv, 
med bl.a. ökat kvarboende, 
minskade transporter och 
bibehållen kommersiell service. 
Grönområdesplanen ska vägleda så 
att förtätning av bebyggelsen och de 
gröna värdena kan samverka i stadens 
fortsatta utveckling. 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. 

Grönområden har stor betydelse 
för såväl människor som djur. 
Vistelse i grönområden har bl.a. 
positiv inverkan på människors 
såväl fysiska som psykiska hälsa. 
Borås Stads grönområden delas 
in olika kategorier: strövområden, 
stadsdelsparker, närparker, 
träffpunkter, gröna stråk för djur- 
och växtliv samt stråk för människan. 
Planprogrammet för Hestra berör 
samtliga av dessa kategorier/nivåer.
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ARKEOLOGI

Under 2015 gjordes en särskild 
arkeologisk utredning vilken utfördes 
av Lödöse Museum. Utredningen 
indikerar fyra röjningsrösen. 
Lödöse museums bedömning 
är att all form av exploatering 
skall föregås av arkeologisk 
förundersökning. Förundersökning 
har initierats av Borås stad. 

I samband med tidigare 
detaljplanearbeten och exploateringar 
på Hestra har även rapporten - 
Hestra en agrarhistorisk underökning 
 (UV VÄSTRAPPORT 2004:5) 
tagits fram. Denna kartlade 
ca 200 röjningsrösen samt 
terrasskanter och åkerhak. 

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN

Melica gröna konsulter har tagit 
fram en rapport (Melica 2016-
02-08) Utredningen omfattar tre 
huvudmoment. Inventering av 
natur- och landskapstyper samt för 
dessa dels typiska allmänna arter, 
dels förekommande naturvårdsarter, 
inventering och utvärdering av 
frilufts- och rekreationsområden 
samt inventering och analys av 
strukturer, sammanhang och 
funktioner, däri ingår grönstrukturer. 

Sammantagna naturvärdena, 
strukturer och funktioner listas 
samt redovisas i en karta med vitala 
ekologisk länkar samt text där 
Hestra bytomt och dess samband 
(Hestra Ängar), Lillesjöstråket, 
Bostadsutsällningsområdet från 1994, 
Länk till Rya åsar, Ryssbybäcken 
samt granskogen pekas ut. 

Området kring Hestra Ängar har de 
högsta naturvärdena. Inför fortsatta 
detaljplanearbete föreslås fördjupade 
inventeringar. Möjligheten till 
utbyte med det större löv- och 
kulturlandskapet Rya åsar är då 
sannolikt av stor betydelse – i 
synnerhet den gröna länken söderut 
till kvarteret Kantaten. För denna typ 
av samband gäller; ju större bredd 
på länkarna, ju bättre kvaliteter 
inom dem och ju lägre barriärer som 

UTREDNINGAR
Flertalet initiala utredningar har tagits fram för att se på de övergripande strukturerna och 
identifiera förutsättningar och utgångspunkter av strategiskt karaktär. Dessa utredningar kommer 
att behöva fördjupas inför respektive detaljplaneprocess beroende på läge och avgränsning.

Karta visande sammantagna bedömningen av värdefulla strukturer, 
funktioner och naturvärden. (Melica 2016-02-08)Kartkälla: Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2016-01-16
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bryter igenom dem, desto bättre 
samband. Den nya bebyggelsen på 
den gamla sjukhemstomten delar 
upp länken i två; en mycket smal i 
öster, där dock en hel del rörelse av 
människor och djur kan förväntas 
då gångstråket går i tunnel under 
Symfonigatan, och en bredare över 
den bevarade lövskogen i väster.

Ryssbybäcken vattendrag utgör en 
viktig sambandslinjer i landskapet 
och vattendragens fisk och 
andra organismer är beroende av 
förhållanden både nedströms och 
långt uppströms.. Negativt för 
värdena inom området är den stora 
dominansen av gran ända fram till 
bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas 
med försiktiga gallringar. Det 
ovanligt stora och sammanhängande 
beståndet av gammal granskog, med 
länkar både utåt och in mot staden 
är en stor potential för framtiden. 
Viktiga värdeskapande strukturer 
är rikedomen av branter och 
våtmarker, medan elementen död 
ved i olika former är mycket sparsamt 
förekommande. I och med den 
höga åldern på skogen har den trots 
detta ett högt potentiellt naturvärde. 
Länken över Symfonigatan (6) 
in mot staden är på grund av de 
senaste bebyggelseexploateringarna 
nu ganska smal. 

Skogen som rekreativt närområde till 
Hestra är en viktig del i invånarnas 
vardag. Det är tydligt att området 
används för flera ändamål, strövande, 
löpning, cykling, scoutliv och lek. 
Stigarna är talrika genom området 
och framkomligheten är god. 

RISKUTREDNING MED FÖRDJUP-

NING KRING LUFTSPRIDNING

En riskutredning (Hestra 6, Borås 
Stad, framtagen av Norconsult utgår 
från de generella riktlinjer som finns 
angivna i Boverkets skrift ”Bättre 
plats för Arbete” vilken redovisar ett 
skyddsavstånd om 400 m gällande 
Maku Stål ABs verksamhet som har 
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton 
lösningsmedel per år. För att kunna 
frångå detta generella avstånd måste 
en fördjupad spridningsberäkning 
kopplat till topografi, vidriktning och 
andra lokala förutsättningar tas fram. 

En fördjupad spridningsberäkning 
är framtagen av Luft i Väst under 
nov 2013. Denna påvisar att det 
generella avståndet om 400 meter 

kan minskas. Utredningen påvisar att 
isolinjen för xylenkoncentrationen 
240 µg/m3 ligger 188 meter från 
utsläppskällan, alltså skorstenen. 
I PM från miljöförvaltningen 
(Miljöförvaltningen Borås 
Stad, 2016-10-26) finns även en 
sammanställning av miljömedicinska 
aspekter där lukttröskeln är den 
faktor som vid förhärskande vind 
kan överskridas. Den samlade 
bedömningen som Borås Stad gjort 
kopplat till framtaget underlag är 
att utifrån försiktighetsprincipen 
ska bebyggelse inte placeras närmare 
än 200 meter från utsläppskällan. 

BULLER – INDUSTRI OMGIVNING

En bullerutredning kopplat till 
industri och verksamhetsbuller 
är framtagen 2014-05-21 av 
Soundcon. Beräkningen visar att 
ljudutbredningen dagtid i området 
ej översitger riktvärdet 50 dBA. Om 
man i beräkningarna för dagtid tar 
med Tranemo trädgårdstjänst som 
ca 1-3 gånger per år och då i ca 0,5-1 
dag nyttjar en flistugg överskrids 
riktvärdet över hela området. Då 
detta infaller så sällan och under 
begränsad tid bedöms denna faktor 
inte påverka möjligheten för att 
utveckla bebyggelseområdet. Nattetid 
överstiger man inte riktvärdet om 
40 dBA för bebyggelseområdet. Om 
bergtäkten ska bedriva drift under 

nattetid enligt samma tillstånd 
som man för närvarande har för 
dagtid så överskrids värdena.

TRAFIK PM

Sweco har tagit fram en trafikanalys 
för nya bostäder i Hestra daterad 
2016-10-04. Utredningens slutsatser 
kan sammanfattas enligt följande:  
Totalt planeras utbyggnaden 
omfatta ca 800 (1000) lägenheter 
vilka beräknas alstra 4 000 (5000) 
bilförflyttningar/vardagsdygn. 
Genomfartstrafik mellan väg 180 
och Göteborgsvägen bedöms 
förekomma på framförallt 
Symfonigatan och troligen även 
på Fjällgatan. Trafikflödena på 
vägnätet i området präglas av 
arbetspendling vilket medför 
tydliga toppar på morgonen och 
eftermiddagen. I utbyggnadsförslaget 
ansluts bostäderna till en ny gata 
som kopplar ihop Orkestervägen 
och Musikvägen. En fråga är om 
gatan ska göras genomgående eller 
ej eftersom det inte är önskvärt med 
genomfartstrafik på Muskvägen 
och Orkestervägen. Frågan 
påverkar främst tillgängligheten 
för trafikanter till och från den 
norra delen av utbyggnadsområdet. 
Med en genomgående gata väljer 
bostadstrafiken från den norra delen 
i stor utsträckning Orkestervägen 
mot Symfonigatan oavsett om man 
ska vidare mot väg 180 eller mot 
Göteborgsvägen. Kapacitetsanalyser 
har gjorts för fem korsningar på 
väg 180 och Göteborgsvägen med 
förutsättningen att den nya gatan 
är genomgående. Analyserna visar 
att baserat på 2015 års trafiknivå är 

Kartan visar den av Luft i väst beräknade (Luft I Väst, 16 december 2016) isolinjen för 240 mikrogram/m3 xylen under en 
vecka. Världshandelsorganisationens riktvärde för toluen som av arbetsmiljöverket  jämställs med xylen är 260 mikrogram/m3 
och vecka. (Luft i Väst, November 2013)
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framkomligheten god med önskvärd 
standard i samtliga korsningar. 
Baserat på 2015 års trafiknivå och 
om Hestra skulle byggts ut idag 
är det främst framkomligheten 
Byttorpsrondellen som påverkas. 
Belastningen är redan idag tidvis 
hög vilket gör att med tillskottet 
från Hestrautbyggnaden minskar 
standarden till godtagbar nivå. 
På längre sikt, fram till 2040 
års prognosticerade trafiknivå, 
blir Byttorpsrondellen och 
Tullarondellen överbelastade. 
Framkomlighetsstandarden minskar 
till godtagbar nivå i korsningen 
väg 180 – Symfonigatan samt 
i Hestrarondellen. Korsningen 
väg 180 – Fjällgatan får önskvärd 
standard även på längre sikt. 
Göteborgsvägens utformning 
kommer att förändras då kommunen 
fått statsbidrag för att bygga 
framkomlighetshöjande åtgärder för 
kollektivtrafiken på delen mellan 
Lundaskogsrondellen och Tullamotet. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik 
förbättras. Detta är dock mer 
osäkert hur biltrafiken kommer 
att påverkas av förändringarna på 
Göteborgsvägen då utformningen 
ännu inte diskuterats.

DAGVATTEN

En övergripande dagvattenutredning 
är framtagen (COWI 2016-12-21) 
vars syfte är att beskriva hur en 
förändring av markanvändningen 
från skog till urbana områden 
påverkar vattenbalansen. 
Utredningen visar hur de 
huvudsakliga avrinningsområdena 
i området ser ut idag och hur ett 

bebyggande av delområden kommer 
påverka de naturliga flödesvägarna. 
Utredningen syftar även till att 
identifiera de större möjligheter 
och begränsningar för avledning 
av dagvatten som planområdet har. 
Då planerad bebyggelse angränsar 
till stora naturmarker föreslås 
dagvattnet ledas mot ett grönområde 
eller ett dagvattensystem med 
erforderlig kapacitet i närområdet. 

Exploateringen kommer ge ett 
marginellt tillskott till flödet i 
Ryssbybäcken på årsbasis med 
mindre än några procentenheter. 
Momentant i vissa sektioner kommer 
tillskottet vara högre men detta 
bedöms inte utgöra några problem 
då bäcken har god kapacitet och 
har möjligheter att klara flödet. 

Utifrån generella antaganden kring 
hur hårdgörning av naturmark 
påverkar flöden av dagvatten finns 
heller inte någon anledning att anta 
kapacitetsproblem i den befintliga 
dagvatteninfrastrukturen. Det gäller 
även om dessa belastas ytterligare i 
och med utbyggnaden. Undantaget 
är de mängder vatten som uppstår 
i och med avvattningen av skogen 
nord och nordväst om kvarteret 
Sibelius och Hestra ringväg. Drift 
samt säkring av framtida kapacitet 
för detta område kommer utredas 
vidare under det fortsatta arbetet.

GEOTEKNIK

Geotekniskt underlag är framtaget i 
två omgångar då området utökades 
under 2015. ÅF-infrastructure AB 
har tagit fram underlag daterat 
2014-10-31 och 2016-06-01. Inom 
programområdet finns områden 

med torvrik mark. Djupet varierar 
mellan ca 0,5 – 9 meter. Dessa 
områden har med undantag av tre 
områden lagts utanför de områden 
som föreslås ska studeras vidare 
för byggnation i kommande 
detaljplaneprocesser. Bergras, 
blocknedfall, utgrävning av torv samt 
grundläggningsförutsättningar är 
frågor som kommer att fördjupas.

FORSATTA UTREDNINGBEHOV

Arkeologi 
Utredning är bara gjord översiktligt 
för den västra delen och inte alls för 
den norra. En fördjupad utredning 
är nödvändig för båda områdena.

Natur och landskap 
Torvmarkernas funktion och värde 
kommer behöva utredas djupare.  
Fördjupning kring Hestra ängar. 
Kompensationsåtgärder för de 
naturvärden som påverkas behöver 
utredas närmare då en mer 
detaljerad struktur är fastlagd.

Risk och hälsa 
Luftspridningen kopplat till Maku 
stål behöver utredas ytterliggare för 
att säkerställa en god livsmiljö. 
Buller kopplat till trafik kommer 
behöva utredas närmare då 
trafikmängder och bebyggelsens 
omfattning och placering är 
presenterat. 
Buller kopplat till industrierna 
inom Ramnaslätts industriområde 
behöver fördjupas.

Dagvatten 
Påverkan på befintliga 
dagvattensystem och vattendrag 
behöver  fördjupas. Även frågor kring 

drift och huvudmannaskap behöver 
utredas vidare i vissa områden 
utanför exploateringsområdena. 

Geoteknik 
Grundläggningsförutsättningar i de 
torvrika delarna behöver fördjupas.

Service och skola 
Under den kommande processen 
behöver behovet av en ny skola 
fastställas. En ny skola skulle 
även påverka Hestra Midgårds 
verksamhet varför även dess roll i 
framtiden behöver utredas vidare.
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På Hestra har Borås Stad traditionellt 
haft en hög ambitionsnivå vad gäller 
utförandet och det är något som 
även kommer att eftersträvas i den 
fortsatta utbyggnaden av stadsdelen. 
Markanvisningsprocessen är därför 
ett viktigt verktyg där riktlinjer och 
krav kan ställas för att nå upp till 
de högt ställda förväntningarna

Det är viktigt att säkerställa att de 
värdeord som är framtagna för den 
fortsatta utbyggnaden av Hestra 
följs upp genom hela processen. En 
viktig orsak till att utbyggnaden 
av bostadsutställningsområdet 
Hestra Parkstad blev så lyckad var 
att det under hela processen fanns 
resurser till att följa upp alla projekt 
in i minsta detalj ända till färdig 
byggnation. Det är viktigt att sådana 
resurser säkerställs även i denna nya 
utbyggnad av Hestra. På detta sätt 
kan det.ex.empelvis säkerställas att 
träd som anses värdefulla sparas, 
att de intentioner om hus som ska 
ligga i naturmiljö följs och att stora 
markområden inte grovschaktas, 
för att nämna några av de principer 
som Borås Stad anser är viktiga.

I planprogrammet redovisas att 
Orkestervägen och Musikvägen 
byggs samman som ett förstahandsval 
vilket gör att de västra och norra 
delområdena länkas samman på ett 
naturligt sätt. Det råder i dagsläget 
en stor osäkerhet om det kommer 
att vara möjligt att bygga ihop dessa 
vägar av såväl hållbarhets- som 
ekonomiska skäl. Det norra området 
belastas av en del torvfickor av 

varierande storlek och djup. Dessa 
fickor måste grävas ur och torvmassor 
schaktas bort vilket fördyrar en 
exploatering av marken. Dessa 
frågor måste därför utredas vidare.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 

HUVUDMANNASKAP

För de tillkommande 
bebyggelseområdena föreslås 
kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar 
för iordningställande och skötsel av 
allmän platsmark inom de framtida 
detaljplanområdena. Exempel på 
allmän platsmark är gator och parker. 
Exploatören, d.v.s. den som kommer 
att bygga, och senare de framtida 
fastighetsägarna ansvarar för åtgärder 
på kvartersmark. Kvartersmark kan 
förutom byggnader även bland 
annat innehålla gator och vägar. 

MARKANVISNINGSPROCESSEN

Eftersom Borås Stad äger i princip 
all mark som ska exploateras inom 
planprogramsområdet kommer 
markanvisningar av kommunal mark 
att ske. Områdets storlek medför att 
flera markanvisningar, som kommer 
att variera i storlek såväl arealmässigt 
som i antalet bostäder, kommer att 
genomföras. Borås Stad beräknar att 
det totalt kommer att röra sig om ett 
tiotal markanvisningar i olika former.

I ett tidigt skede kommer ett antal 
tävlingar att ske för att säkerställa 
en hög nivå och inriktning på 
kommande byggnation. Formerna 
och upplägget av markanvisningar 
kommer därefter att variera och 

även direktanvisningar kommer 
att tillämpas. Exempelvis kan 
ett förslag som lämnats in i en 
tävling innehålla kvaliteter som 
passar in ett annat område vilket 
kan leda till en direktanvisning.

Genom att variera de olika 
områdenas storlek kan en ökad 
mångfald uppnås och många olika 
aktörer kan erbjudas anvisning av 
mark, vilket kommer underlätta 
arbetet med att förverkliga 
planprogrammets idéer om ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar. Det 
är av största vikt att säkerställa 
att det även byggs hyresrätter.

För de första delområdena kommer 
anvisning av mark ske parallellt 
detaljplaneprocessen. Detta för 
att vinna tid och komma igång 
med projektet, och även för att.
ex.ploatören till viss del ska 
kunna arbeta tillsammans med 
planförfattaren i syfte att säkerställa 
att en optimal byggnation kommer 
till stånd. För senare markanvisningar 
är ambitionen att detaljplanerna ska 
ha vunnit laga kraft för att möjliggöra 
en så snabb process som möjligt från 
markanvisning till utbyggt område.

Genomförande
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NOLLALTERNATIVET
För att kunna ge en översiktlig bild 
av vilka konsekvenser en utbyggnad 
av Hestra får har en värderos använts. 
Värderosen är ett verktyg för att 
översiktligt analysera och illustrera 
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt 
och ger en indikation om var 
bristerna och styrkorna i förslaget 
finns. Ett nollalternativ, som innebär 
att området lämnas precis som det 
är idag, ställs mot hur man tror 
resultatet skulle bli i och med en 
utbyggnad. Värderosen till höger 
redovisar projektstudiogruppens 
samlade bedömning i form 
av ett medianvärde. 

I de flesta fall bedöms utvecklingen 
stärka de olika frågorna med 
undantag för grönstrukturen, vilket 
inte får ses som anmärkningsvärt 
då en hel del skogsmark försvinner. 
Däremot ökar exempelvis den 
biologiska mångfalden då skogen idag 
är ganska artfattig.  På sidan finns 

Konsekvenser

Attraktivitet och investeringsvilja Social trygghet och folkhälsa

Lokal ekonomi och socialt kapital

Möten, Trygghet och lokalt engagemang

Hälsa och säkerhet

Identitet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grönstruktur för rekreation

Grönstruktur

Blåstruktur

Transportenergi

Långsiktig resurshushållning

Kretsloppssystem, miljöteknik

Nollalternativ

Nytt förslag
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BLANDAT BOENDE
Bebyggelsestrukturen ska utformas 
med syfte att vara inbjudande 
för besökare från andra delar av 
staden. Trafikmiljön ska vara lugn 
med möjlighet för vistelse på 
gatan för boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen bryts av gröna 
kilar med aktivt innehåll och dessa 
kilar kopplar till värdekärnorna. 
Kilarna är potentiella mötesplatser 
för både boende och besökare. 

Bebyggelsestrukturen ska innehålla 
en blandad bebyggelse som skapar 
förutsättningar för integration mellan 
olika grupper i samhället. Målet är att 
området ska innehålla en bebyggelse 
som är tillgänglig och attraktiv för 
en stor grupp människor i samhället. 
Inom planområdet planeras olika 
platser som ska fungera integrerande 
mellan såväl boende inom området 
som människor som besöker 
området. De gröna aktivitetskilar 
som sträcker sig in i området har 
potential att bli platser där barn 
från hela området träffas och leker.

Blandningen av människor 
riskerar att inte uppnås om 
det inte tillkommer hyresrätter 
och billigare boende. I det 
följande detaljplanearbetet och 
markanvisningarna blir det viktigt att 
undersöka vilka typer av bebyggelse 
som kan tillföras området för att 
öka den sociala bladningen.

Ett effektivt markutnyttjande ska 
eftersträvas inom planområdet, 
framför allt i kollektivtrafiknära 
lägen, varför kompletterande 
bebyggelse kan ges en högre täthet 
än områdets genomsnittliga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Med ekosystemtjänster menar man 
ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande. 
Väl fungerande ekosystem är en 
förutsättning för en långsiktigt 
hållbar och klimatsmart utveckling då 
de producerar ekosystemtjänster och 
-processer som direkt kan kopplas till 
nytta för mänskligheten (Millennium 
ecosystem assessment, 2005). Ett 
och samma område kan ofta leverera 
flera tjänster samtidigt. Beroende 
på vilken typ av tjänst de bidrar 
med till samhället delas de vanligen 
upp i följande fyra kategorier:

• Försörjande tjänster, t.ex. 
livsmedelsproduktion, virke, 
färskvatten och energi.

• Reglerande tjänster, t.ex. 
skydd mot extrema väder med 
reglering av vatteninfiltration, 
temperaturreglering, 
klimatanpassning och pollinering.

• Kulturella tjänster, t.ex. hälsa, 
rekreation, kulturhistoriska och 
estetiska värden, socialinteraktion, 
naturpedagogik och turism.

• Stödjande tjänster, t.ex. 
biologisk mångfald, fotosyntes, 
näringscirkulation, habitat. De 
stödjande tjänsterna levererar 
sällan direkta tjänster till samhället 
utan utgör istället den nödvändiga 
grunden för de övriga tre 
grupperna av ekosystemtjänster. 

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS

Planprogramområdet omfattar 
en kombination av nya urbana 
miljöer, omgivande naturmark 
och befintliga stadsmiljöer. I 

ekosystemsammanhang innebär 
planprogrammets genomförande 
att de gröna stråken tillsammans 
med anslutande grönytor inne i 
bebyggelsen har förutsättningar 
att leverera flera viktiga ekologiska 
funktioner och ekosystemtjänster 
och därmed bidra till en ökad 
hälsa, skydd mot.ex.trema 
väder och bevarande och ökad 
biologisk mångfald osv. Men det 
finns också tjänster som minskar 
så som virkesproduktion och 
kolinlagring i marken (vilket 
bidrar till ökade koldioxidhalter 
i atmosfären). För att på ett 
strukturerat sätt konsekvensbeskriva 
planprogrammets effekter på 
leveransen av ekosystemtjänster 
behöver en ekosystemtjänstvärdering 
utföras (Naturvårdsverket 2015).

En initial konsekvensbedömning har 
genomförts för området. För varje 
ekosystemtjänst anges en bedömd 
riktning i produktionen, från en 
förbättring (+1) till en försämring 
(-1) eller ett x vilket innebär att det 
inte går att bedöma om tjänsten 
kommer att öka eller minska innan 
en mer utförlig undersökning. 
Faktorer som ej bedöms påverkas 
har markerats med 0.

För varje ekosystemtjänst följer även 
en beskrivning av vad som påverkar 
förändringen. För att få en större 
säkerhet i konsekvensbedömningen 
och för att kunna föreslå förbättring 
i gestaltning och skötsel som 
kan öka/gynna ekologiska 
processer och produktionen av 
ekosystemtjänster behövs en 

mer omfattad undersökning 
genomföras. Vissa tjänster kan 
anses ha mindre betydelse än andra 
beroende på syfte och målsättning 
med planprogrammet, men har 
i denna initiala bedömning haft 
samma inbördes värde. I ett senare 
skede kan en värdering av de olika 
ekosystemtjänsterna göras.

REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1 
Kan potentiellt öka om vegetation 
som gynnar pollinatörer anläggs.

Det finns stora möjligheter 
att skapa områden med bättre 
förutsättningar för pollinerande 
insekter både inom parkmiljöer och 
på kvartersmark. Platser lämpliga för 
bikupor finns inom parkområden.

Dagvattenhantering x 
Våtmarker ersätts av andra 
system. Avrinningshastigheten 
ökar från bebyggd mark jämfört 
med nuvarande naturmark. 
Genom anläggande av dammar 
och översilningsområden 
kan man få positiva effekter 
på dagvattenhanteringen. 
Frågan behöver utredas mer 
inför detaljplanearbete.

Lokal klimatreglering x 
Avsatt naturmark utgör skyddszoner 
och resurs för klimatreglering. 
Anläggande av ny vegetation i 
bebyggelsen kan mildra negativa 
effekter. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.

Koldioxidlagring -1 
Andelen skogsmark minskar och 
andelen hårdgjord mark ökar. 
Trädplantering och skapade grönytor 
kan till viss del kompensera.

Bullerreglerring x 
Befintlig vegetationsskärm av 
skog mot verksamhetsområde 
och gata minskar. Aktiva åtgärder 
kan motverka negativa effekter. 
Välplacerade byggnader, gröna 
markytor, större träd på grönytor, 
gröna väggar och tak kan sänka 
ljudnivån där människor vistas. 
Naturljud och vatten kan maskera 
buller. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.

Vattenrening x 
Se ovan under frågan om dagvatten.

Luftrening -1 
Vegetationen i området minskar 
genom exploateringen. Att arbeta 
kvalitativt med träd och buskar 
i detaljplaner och kantzoner kan 
minska de negativa effekterna.

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1 
Odlingsbar mark finns inom 
området som kallas Hestra ängar. 
Detta planeras bli naturpark/
stadsdelspark. Här finns 
förutsättning för stadsodling 
och begränsad djurhållning. 
Även inom kvartersmark kan 
skapas odlingsmöjligheter.

Färskvatten +-0 
Bedöms ej påverkas. Området 
ligger långt från vattentäkt 
och är ej utpekat i ÖP
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Biomassa/Energi/Material -1 
Produktionsskogens areal minskar. 
Visst trämaterial kan användas 
inom området till utformning av 
exempelvis lekplatser. Parkytor och 
våtmark kan potentiellt användas 
för produktion av biomassa 
genom slåtter. Andra kulturella 
ekosystemtjänster kan också öka 
då kvarvarande skogsmark sköts 
med fokus på rekreation. 

KULTURELLA TJÄNSTER-

UPPLEVELSEVÄRDEN

Rekreation + 1 
Avgränsning av och utveckling av 
värdekärnor kommer att förstärka 
möjligheterna till rekreation. 
Utveckling av parkmiljöer och ”gröna 
kajer” mot naturmarken har stor 
potential att erbjuda rekreation, 
speciellt för de åldersgrupper 
som inte har möjlighet att på 
egen hand röra sig i befintlig 
stigstruktur i naturmarken.

Sinnliga upplevelser +1 
Den varierade miljön i de gröna 
stråken och kärnområdena rymmer 
stora möjligheter till att erbjuda 
olika sinnliga upplevelser. Historiska 
spår lyfts fram längs leder.

Sociala interaktioner +1 
Mötesplatser skapas både i 
naturmarken och som del av den 
exploaterade miljön. Gröna oaser, 
blommande miljöer, platser för 
aktiviteter kan ordnas. Att genomföra 
någon form av medborgardialog 
kan öka produktionen av tjänsten.

Naturpedagogik +1 
De två kärnområdena Ryssbybäcken 
och Hestra ängar erbjuder stora 

möjligheter för naturpedagogik. 
Så även studier av gröna stråk och 
naturbaserade lösningar kring 
dagvatten etc. En dialog med 
förskola och skola i området kan 
öka produktionen av tjänsten.

Symbolik och andlighet 0 
Bedömning ej möjlig.

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1 
Det befintliga skogslandskapet 
är relativt artfattigt och det finns 
därför goda förutsättningar att öka 
den biologiska mångfalden. I vilken 
omfattning detta sker beror dock på 
utformning och skötsel av framförallt 
befintliga lövträdbestånd, parkmiljöer 
och de ”gröna kajerna” i gränsen 
mellan bebyggelse och naturmark.

Ekologiskt samspel +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald med tillägget att det krävs 
säkring av funktion i de gröna stråk 
som förenar dessa miljöer med 
omgivande grönstruktur. Det har 
identifierats fyra viktiga stråk: längs 
Ryssbybäcken, mellan Byttorpssjöns 
södra del och Ryssbybäcken, från 
Ryssbybäcken till Hestra ängar, 
sedan från Hestra ängar vidare 
söderut mellan Trädgårdsstaden 
och Byttorps IP i riktning mot 
Byttorpsjön och vidare mot Rya åsar.

Habitat/ Värdefulla naturtyper +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald. Störst potential för 
förbättring finns i de kvarvarande 
resterna av kulturlandskapet 
vid Hestra ängar.

Livskraftigt ekosystem i marken -1 
Ekosystemen i marken tar stor 
skada vid hårdgörande av mark. Det 
finns viss potential att bevara eller 
skapa livskraftiga ekosystem i mark 
som nyanläggs eller sparas inom 
bebyggelseområden. Område med 
bördig jord i Hestra ängar undantas 
från bebyggelse och möjligheten att 
bruka/förstärka resursen säkras.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

Eftersom planerade bostäder 
innebär att skogsmarken minskar 
så påverkas ekosystemen i en viss 
riktning. I förslaget som nu tagits 
fram har hänsyn tagits för att 
spara de viktigaste kärnområdena, 
de viktiga gröna korridorerna för 
människor och djur och begränsa 
påverkan på våtmarksmiljöer. Inom 
dessa kärnområden krävs också 
stärkande och förbättrande åtgärder 
i samband med exploateringen 
för att minimera negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. För att 
säkerställa ekosystemtjänsternas 
funktioner som helhet skall 
kommunen ha huvudmannaskapet 
för dessa kärnområden och 
stråk. I kommande detaljplaner 
finns stora möjligheter att arbeta 
vidare med ekosystemtjänster 
i en mer detaljerad skala.

Under fortsatta arbetsprocessen 
kommer en detaljerad analys 
att utföras. Analysen ska sedan 
återkoppla till planprogrammet 
genom att definieras tydligt i 
riktlinjer som ska efterföljas i 
detaljplanearbete generellt och 
för respektive delområde.

SAMMANFATTNING I TABELLFORM

REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1

Dagvattenhantering x

Lokal Klimatreglering x

Koldioxidlagring -1

Bullerreglering x

Vattenrening x

Luftrening -1

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1

Ekologiskt samspel +1

Habitat/Värdefulla naturtyper +1

Livskraftigt ekosystem i mark -1

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1

Färskvatten +–0

Biomassa/Energi/Material -1

KULTURELLA TJÄNSTER 
UPPLEVELSVÄRDEN

Rekreation +1

Sinnliga upplevelser +1

Sociala interaktioner +1

Naturpedagogik +1

Symolik och andlighet 0
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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 
grundvatten och ytvatten. Det 
finns även miljökvalitetsnormer 
för buller och luft.

VATTEN

Grundvattnets kvalitet 
Grundvatten klassificeras i 
kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras 
är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för 
dricksvattenförsörjning idag eller 
för framtida vattenförsörjning. De 
begrepp som används för att beskriva 
grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Den närmaste 
grundvattenförekomsten som 
har en klassning ligger långt ifrån 
planområdet och bedömningen 
är att en byggnation av 
bostäder inte påverkar någon 
grundvattenförekomst.

Ytvattnets kvalitet 
Ytvatten är sjöar och vattendrag. 
De klassificeras i ekologisk status 
och kemisk status. Den ekologiska 
statusen utgår från förutsättningarna 
för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på 
vattendragets form, om bottnen har 
förändrats, marktyp i närmiljön och 

strukturen på strandzonen. Statusen 
blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre 
påverkan som oftast är negativt för 
växt- och djurliv. Andra faktorer som 
påverkar är till exempel försurning 
och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Hestra ligger inom Viaredssjöns 
avrinningsområde. Vattnet 
från området leds dit via 
Ryssbybäcken. Vattenförekomsten 
Sörån - uppströms Viaredssjön 
(Ryssbybäcken) hade i den senaste 
klassningen måttlig ekologisk status. 
Klassningen som måttlig beror 
på att det finns vandringshinder 
för fisk. Fiskevårdsåtgärder har 
gjorts för att ta bort hindren. Det 
finns Öring i vattendraget som är 
ett av de vattendrag i Borås som 
kalkas. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status på grund av 
för höga halter av kvicksilver.

Sverige har i många områden 
naturligt höga bakgrundshalter 
av kvicksilver. Till detta 
kommer effekterna av historiska 
föroreningar och pågående 

långväga luftburna föroreningar. 
Enligt Vattenmyndighetens 
bedömning medför framför allt 
de naturliga förutsättningarna 
att det inte under överskådlig tid 
bedöms vara möjligt att sänka de 
nuvarande kvicksilverhalterna i 
svenska ytvattenförekomster. Det 
saknas också tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder för att 
åstadkomma detta. Det har därför 
beslutats om ett generellt undantag 
för samtliga vattenförekomster i 
hela landet, i form av ett mindre 
strängt kvalitetskrav för kvicksilver 
och kvicksilverföroreningar. 

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 
kväve¬oxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten 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.

BULLER

Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen: det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. Omgivningsbuller 
har inte utretts i programskedet utan 
kommer att studeras i kommande 
detaljplanedeprocesser. Framför allt 
kommer närheten till Symfonigatan 
och även Orkestervägen/
Musikvägen behöva studeras. 

BULLER

Det nya områdets trafikalstring 
bedöms endast innebära en marginell 
ökning av trafikbullernivåerna. 
Om andelen tung trafik kommer 
att öka, t.ex. vid ökad turtäthet 
på bussarna, så kan detta innebära 
en märkbar förändring av 
trafikbullret. Ramnaslätt har utretts 
utifrån omgivningsbuller och den 
sammanfattande bedömningen är 
att det buller som förekommer inte 
riskerar att medföra skadliga effekter 
på människors hälsa. Se även under 
utredningar angående  på sidan 32.

MILJÖBEDÖMNING 
Genomförande av 
kommande detaljplaner inom 
planprogramområdet bedöms 
inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 5 
kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11 § miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva göras 
för detaljplaner inom området. En 
viss miljöpåverkan kan förekomma 
såsom buller, föroreningar och risker. 
Dessa frågor kommer att utredas 
mer i kommande detaljplaner.
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BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 

Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa- Hestra 4:1 m.fl., 
kv Berwald 89 

 

Förslag till beslut: 

 
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka remissen ”Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. 
Berwald 89”.  Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Datum Ordförande 
 
 
 

Tillstyrkes 

Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Datum Vice ordförande 
 
 
 

 
Diarienummer: 2017/FN0031 214 
Handläggare: Jenny Strand 

 

Ärende 4 
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 2017-03-02                     2017/FN0031 

 
Jenny Strand 
Förvaltningscontroller 
Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

         
                             
                            

Ändring i form av tillägg till detaljplan för del a v 
Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89  
Diarienummer: BN 2015-1706 

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 

1. att tillstyrka remissen ”Ändring i form av tillägg till detaljplan för del 
av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89”.  

2. att upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Nämndens yttrande 
Förskolenämnden har givits möjlighet att svara på remissen ”Ändring i 
form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 
89”. Tillägget syftar till att ändra bestämmelserna i den befintliga byggrätten 
inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. 
Vidare föreslås en förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter 
inom byggrätten. Nämnden vill lämna följande synpunkter, eftersom antalet 
barn i förskoleåldern ökar i Hestraområdet.  
 
Förskolenämnden bevakar behovet av förskoleplatser i samband med 
utveckling av nya bostadsprojekt och utifrån den prognostiserade 
befolkningsutvecklingen i lokalresursplanen. Antalet barn i Hestraområdet 
ökar, med cirka 200 barn i förskoleåldern fram till 2020, och nämnden vill 
därför framhålla att det är viktigt att ta hänsyn till denna ökning vid den 
planerade bebyggelsen. Redan i tidigare Stadsdel Västers lokalresursplan för 
2016 framkommer ett behov av att en ny förskola i Hestra står klar år 2020.  
 
Bakgrund 
Fastigheten ligger i Hestraområdet utmed Flöjtgatan/Valthornsgatan. 
Fastigheten är privatägd och omfattar ca 6600 m². I gällande detaljplan, 
P987, vilken vann laga kraft 2000-12-11, finns en bestämmelse som reglerar 
antalet tomter som byggrätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar 
byggande av fler bostäder än angivet antal. 
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Jenny Strand 
Förvaltningscontroller 
Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare 

 
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/KS0665 214 daterat 
2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för 
Hestra Parkstad, Berwald 89. 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
Pernilla Bjerkesjö    
Förvaltningschef  
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del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 

BN2015-1706Dp Samråd

O
rkestervägen

V
al

th

ornsgatan

Flöjtvägen



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

1. Inledning
Planens syfte 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga 
byggrätten inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra 
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning 
genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom bygg-
rätten.

Planområde
Fastigheten ligger i Hestra området utmed Flöjtgatan/
Valthornsgatan. Man kommer dit från Symfonigatan via 
Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd 
och omfattar ca 6600 m2. I norr längs tomtgräns ligger en 
vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra 
delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan 
ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som 
u-område.

Gällande detaljplan
I gällande detaljplan, P987, som vann laga kraft 2000-12-11, 
finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som bygg-
rätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar byggande 
av fler bostäder än angivet antal.

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald 
89. 

2. Planbestämmelser 
En ändring av fastighetsindelningesbestämmelserna har 
gjorts, där e100 har ersatts med e400. Denna ändring innebär 
ett tillskott på 8 nya bostäder. Bestämmelserna P1 och e2 
har ersatts med P4 och e5 för att kunna tillåta bostadsrätter. 
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.  
Ett område har markerats med u1 och försetts med pricks-
kraffering, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten ska vara 
minst 4 m bred och placeras över den befintliga ledningen, 
enl. Borås Energi och Miljös instruktioner. I övrigt inga 
bestämmelser om byggnadernas utformning har ändrats. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen 
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Hållbar utveckling
Planen bidrar till skapande av fler bostäder i ett attraktivt 
område och leder därmed till en förtätning av bebyggelsen, 
vilket är positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar 
utveckling. 

4. Administrativa frågor
Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt eftersom 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. 
 
Om alla sakägare har godkänt planförslaget under samrådet 
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfa-
rande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden 
för antagande. 

Planbeskrivning
Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 15 december 2016. 

Översiktskarta
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Organisatoriska frågor
Samråd sker i januari 2017, planen beräknas kunna antas i 
april 2017. 

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

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

Planavdelningen

Michaela Kleman                         Zilka Cosic
plan- och bygglovschef            planarkitekt
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P4

e412

e44

e46
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e42e5

Plankarta

u1

PLANBESTÄMMELSER
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 BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 
Förstudie förskola Byttorp 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden beslutar: 

1. att tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en förstudie för nybyggnation av 
förskola på Byttorpskolans gård med placering mot sjön, längs Fjällgatan, samt att trafikleden 
där dras om.   

2. att tydliggöra att förskolans profil, idrott och hälsa, innebär en genomtänkt och omarbetad 
utemiljö som stödjer den. 

3. att översända upprättad tjänsteskrivelse som Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrelsen 
och Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Datum  Ordförande 
 
 

 
 

 
Tillstyrkes 

 
 

 
Alternativt förslag 

 
 
 
                     
Datum  Vice ordförande 
 
 
  
 
Diarienummer: 2017/FN0033 714 
Handläggare: Fredrik Wallengren 

Ärende 5 
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Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare  

 
         
                                                    
  

Förstudie förskola Byttorp 

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta: 
 

1. att tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder en 
förstudie för nybyggnation av förskola på Byttorpskolans gård med 
placering mot sjön, längs Fjällgatan, samt att trafikleden där dras 
om.   

2. att tydliggöra att förskolans profil, idrott och hälsa, innebär en 
genomtänkt och omarbetad utemiljö som stödjer den. 

3. att översända upprättad tjänsteskrivelse som Förskolenämndens 
yttrande till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden. 

 
Ärendet i sin helhet 
 
I lokalplanen för tidigare stadsdel väster står det att ett behov av en ny 
förskola med 120 platser, 6 avdelningar på Byttorpskolans gård. Denna 
förskola ska ersätta virvelvindens förskola som består av paviljonger med 
plats för 56 barn men även utöka totala antalet förskoleplatser i området 
med 64 platser. 
Behovet av fler förskoleplatser omnämns även i lokalresursplanen för 2017- 
2019 och ny förskola är planerad att vara klar för inflyttning 2018-2019. 
 
Ett annat förslag till förstudie kommer också föreslås till 
Lokalförsörjningsförvaltningen från Grundskoleförvaltningen om en 
ombyggnation av Byttorpskolan. 
 
Både Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen anser att ett 
gemensamt nyttjande av lokaler är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv och 
ur ett samverkansperspektiv. Förslaget bör möjliggöra användning av 
samma tillagningskök, matsal och bibliotek. I förstudien bör det beaktas att 
även följande lokaler/ytor är i skick att användas för en utökad elevmängd 
samt en modern förskoleverksamhet. 
 
Förskolans profil kommer att vara idrott och hälsa. 



 TJÄNSTESKRIVELSE  2 (2) 
 

  
 2017-01-31                     2017/FN0033 

 
Fredrik Wallengren 
Lokalsamordnare  

 
 
Förskolan ska rymma 120 barn och lokalerna ska utgå utifrån modern 
pedagogik och kvalitativ undervisning.  
Förskolan ska innehålla; 

• Sex hemvister med tillhörande skötrum, toaletter och rum för 
vila/rörelse.   

• Två gemensamma torg för tre hemvister var.  
• Rum för att barnen ska kunna måla, skapa, läsa, experimentera. 
• Arbetsplatser för pedagogerna, kontor för enhetschef, samtalsrum. 
• Personalutrymme med matlagningsmöjligheter. 

  
En översyn av förskolans utemiljö är nödvändig och innebär en genomtänkt 
och omarbetad utemiljö som stödjer verksamhetens profil, idrott och hälsa.  
Förskolans placering på skolgården bör ligga mot sjön då nyttjande av 
kringliggande område blir lättillgängligt. Det innebär också att trafikleden 
bör dras om och att den längs Fjällgatan stängs av.  
Även området direkt i anslutning till förskolan behöver omarbetas och 
formas efter profilen. 
 
Trafiksituation och parkeringsmöjligheter i området behöver också ses över.  
Idag används inte hela området inte på grund av trafikfara och parkerade 
bilar. På- och avstigningsplatser behövs.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, samt lokalresursplan. 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
 
Förvaltningschef 
Pernilla Bjerkesjö 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden 
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Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision. Denna revision omfattar 
även Borås Stads samtliga anläggningar. I Lokalresursplanen (LRP) tar LFN hänsyn till faktorer 
som strategi, organisation, långsiktig planering och lokalernas utformning och tillgänglighet. Till-
sammans med verksamheterna analyseras nuläge och framtida verksamhetsutveckling. Utifrån 
analysen sammanställs sedan lokalbehoven i lokalresursplanen.  
 
Lokalförsörjningsförvaltningens viktigaste uppgift är att utreda framtida lokalbehov. Tillsammans 
med de övriga förvaltningarnas lokalutredningar samordnar och effektiviserar man behoven.  
 
I årets lokalresursplan görs en kort beskrivning av framtida behov för varje förvaltning.  
Nämndetexter bifogas utan att sammanfattas av Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det som 
inte förvaltningarna redovisar i LRP på ett tydligt sätt kan inte lokalplaneras. Utan lokalplanering 
riskerar därmed projekt att falla utanför investerings och inhyrningsprocessen. För att få anslag 
till investeringar skall önskemålen behandlas i LRP samt en skrivelse inlämnas i varje enskilt fall.  
 
Enligt LFFs process med lokalresursplanen samt investeringsplanen behöver facknämnderna 
avseende projekt med investeringsstart 2019 skicka in anslagsframställan senast december 2017.  
 
 
 
 
Mathias Duell     
Ordförande 

 
Rune Henriksson 

 Förvaltningschef 
 
 

 
 
Marie de la Motte  
Handläggare 
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FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till prioritering av kommande investeringar. 
  

Budget Investeringsprojekt Beskrivning Ansv 
2017 Kransmossen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017 Sagavallen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2017 Kärrabacken 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017 Tallbacken (Fristad) 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2017 Särlaskolan (yttre delar) Renovering Sdn V 
2017 Boråshallen tillgänglighet Tillgänglighet FoF 
2017 Skatehallen  Utbyggnad FoF 
2017 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2018 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2018 Kulturen ny scenteknik Renovering Kultur 
2018 Blackbox Stadsteatern Tillbyggnad Kultur 
2019 2 Gruppbostäder LSS Nybyggnad SoF 
2017/2018 Norrby 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Äspered tillbyggnad 2 avd förskola Utbyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Göta 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Bergsäter 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Gånghester 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Sjömarken 1, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Sandared 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2017/2018 Hässleholmen 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2017/2018 Fristadskolan ombyggnad Renovering Sdn N 
2017/2018 Engelbrektskolan om- och tillbyggnad Trolig utbyggnad Sdn N 
2017/2018 Sjömarkenskolan tillbyggnad Tillbyggnad Sdn V 
2018/2018 Sparsör 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2018-2019 Alideberg 6+1 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2018-2019 Norrby 2, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2018-2019 Byttorp 6 avd förskola Nybyggnad Sdn V 
2018-2019 Dalsjöfors 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
2018-2019 Gånghesterskolan om- och tillbyggnad Utbyggnad Sdn Ö 
2018-2019 Myråsskolan om- och tillbyggnad Utbyggnad Sdn Ö 
2018/2019/2020 Särlaskolan ombyggnad Ombyggnad Sdn V 
2019/2020 Sjöbo 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2019/2020 Byttorpskolan Belok samt ev utbyggnad Utbyggnad Sdn V 
2020/senare Fristad 2, 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Furuberg 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Regementstaden  Nybyggnad Sdn V 
2020/senare Tosseryd 6 avd förskola Nybyggnad Sdn N 
2020/senare Hulta-Svensgärde 6 avd förskola Nybyggnad Sdn Ö 
Förstudie Kulturen ny entré Förstudie Kultur  
Förstudie SE-valen omklädning, tvättstuga m.m.  Förstudie FoF 

Förstudie Samlat omklädningsrum m.m. Ryda, Björ-
kängsvallen, Svaneholm  Förstudie FoF 

Förstudie Dalsjöfors simhall Förstudie FoF 
Utredn.fullstor hall Myråsskolan Förstudie FoF 
Förstudie Sandgärdskolan ventilation Förstudie LFF 
Projekt Hulta ängar gångväg Projekt LFF 
Förstudie Bryggaregatan kök m.m.  Förstudie LFF/FoF 
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NETTOÖKNING PLANERADE FÖRSKOLOR 
 
 

Stadsdel Norr  
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas vid 
nybyggnation 

Netto- 
ökning 

Tallbacken/ Fristad Aug-16 2015-2016 120 Hammarbyvägen (16 p), Tärna-
vägen (40 p) 64 

Sagavallen Jan-2017 2015-2016 120 Pav Sagavallen (40 p), Övre 
Kvarngatan (37p) 43 

Alideberg  2015-2017 120 
Alidebergsgården (20p), Solgår-
den (60p), Trollskogen Barn-
hemsgatan (20p), Nolhaga (40p) 

0 

Fristad 2 2018  120 
I samband med nybyggnation i 
området, samt ökad efterfrågan 
från Borgstena. 

120 

Centrum Hyrs 2018  80 Centrala Borås 40 

Sparsör 2021  120 Kröcklinggården 
Smörbollen 60 

Totalt      327 
 

 
Stadsdel Öster 
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas 
vid nybyggnation 

Netto- 
ökning 

Kransmossen 2017 2015-2016 120 Östergårdsskolan (50p), Tå-
marksgården (17p) 53 

Kärrabacken 2017 2015-2017 120 Pav. Änggården (40p), Pav. 
Brämhultsgården (34p) 46 

Äspered 2018  120  40 
Gånghester 2018  120 Pav. Aplared 120 
Hässleholmen 2018  120 Våglänsgården (28p), Holmen 

(28p) 64 
Dalsjöfors 2018  120 Omstrukturering av förskolor.  60 
Hulta-Svensgärde 2020-  120  120  
Totalt     503 

 
 

Stadsdel Väster 
Nya förskolor Önskad 

inflyttning Beslut i KF Platser Lokaler som lämnas vid 
nybyggnation 

Netto-
ökning 

Norrby 2017-2018  120  76 
Göta 2017-2018 2016-2017 120 Pav. Moldeparken (100p) 20 
Bergsäter 2017-2018  120 Möter ökat behov i samband 

med nybyggnation i Druvefors 120 
Sjömarken 1 2017-2018  120 Melltorp (120p) 0 
Sandared 2017- 2018  120 Sjögårdens förskola (59p) 61 
Norrby 2 2018-2019  120  63 
Byttorp  2018-2019  120 Virvelvinden (56p) 64 
Regementstaden 2019  120 Tillkommande 120 
Totalt     524 
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Lokalförsörjningsnämndens sammanfattning (LFN) 
 
Investeringsplanen 
 

• Fokus för 2017 års investeringsplan är även detta år främst inriktad mot förskola, grundskola 
och LSS-boenden. Borås Stads grundskolor har både behov av att byggas ut för att klara av ökat 
elevtryck samt att vissa av skolorna står inför renoveringsbehov/anpassningar. 
Förskolan fortsätter att ta stor del i anspråk både beroende av tillkommande barn och att Staden 
fortsätter att lämna mindre befintliga enheter, dessa är oftast hyrda lokaler. 
 

• Då trycket är fortsatt väldigt högt på kommande investeringar har LFF tillsammans med övriga 
tjänstemän behövt prioritera vilket kan leda till att samtliga önskemål/behov inte kommer att 
kunna tillgodoses fullt ut. 
 

• Investeringsvolymen tillsammans med behovet av byggbara tomter leder till att förhyrningar 
kan bli mer aktuellt för att lasta av.  
 

• Svårighet att hitta och kostnadsbilden för tillfälliga evakueringar leder också till att prioritering 
mellan projekt behöver göras samt att det kan bli aktuellt för verksamheter att titta på olika lös-
ningar om inte evakueringslokalen går att finna i direkt närhet till befintligt objekt. 
 
Tomter  
 

• 2016 har arbetet fortsatt i den bildade gruppen ”strategisk tomtgrupp” där berörda parter ge-
mensamt har träffats för att hitta bra lokaliseringar. Inom förskola har detta slått väldigt väl ut 
men viss problematik har uppstått för LSS-byggnation. Arbetet med att utveckla denna konstel-
lation kommer att fortsätta under 2017 för att tillgodose det framtida behovet. 
 

• Fortsatt oerhört viktigt att Lokalresursplanen harmoniserar med Samhällsbyggnadsnämndens 
planarbete för att tidigt kunna förutspå ett behov. 
 
Ny nämndorganisation 
 

• 2017 skall nuvarande stadsdelsnämnder gå över till att bli facknämnder. Lokalförsörjnings-
nämnden vill lyfta vikten av att inte tappa tid eller framåtsyn under perioden och att det är viktigt 
att arbetet med Lokalresursplanering fortsätter vara en prioriterad process i de nya nämnderna. 
 

• Att planeringen försätter vara prioriterad är viktigt för att undvika snabba lösningar som oftast 
blir kostsamma och inte alltid så effektiva. 
 

• Lokalförsörjningsnämnden kommer också att se över årshjul, mallar och arbetssätt tillsammans 
med företrädare i de nya nämnderna för att fortsätta utveckla arbetet med lokalplanering 
 
 
Befolkningsprognos 2015-2019  
Se bilaga.  
 

Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 3319 personer, Öster förväntas öka med 820 
personer och Norr med 1324 personer. 
Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 
åren. Kommundelarna Centrum, Göta och Norrby förväntas få mellan 700 och 1600 personers 
ökning. Ökningen i Brämhult, Sjöbo, Trandared, Fristad och Sandhult förväntas bli under 600 
personer.  
 
 
 
 
 



5 (15) 
 

LOKALRESURSPLAN 2017 - 2019 
 

Stadsdelsnämnder ² 
Nämndtexter i bilagor 
 
En kortare beskrivning av förvaltningarnas framtida lokalbehov redovisas nedan. 
 
Stadsdelsnämnd Öster (Sdn Ö) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Inom stadsdelen finns ett antal förskolor i tillfälliga lokaler som inte är anpassade utifrån verk-
samhetens behov.  
Stadsdelsnämnden har beslutat om en lokalöversyn avseende förskola och skola i området Dal-
sjöfors. 
I lokalöversynen har stadsdelen tagit fram olika alternativ av om och nybyggnad samt avveckling 
för att täcka behovet. (Se bilagor).  
 
Verksamhetsutveckling 
Ökat barnafödande, generationsväxling, nybyggnation och asylboenden medför en stor efterfrå-
gan och ett krav på en utbyggnad av förskoleplatser i stadsdelen. Idag köper stadsdelen platser i 
både andra stadsdelar och på friskolor på grund av platsbrist.  
 
I Dalsjöfors ser man behovet av en ny förskola på 6avd, samt en anpassning av Kerstinsgården 
för att renodla till 6 avd. förskola.  
 
Förskola med sex avdelningar kommer att byggas i Brämhult Kärra under 2018. För prognospe-
rioden bedöms att det behövs ytterligare en förskola på Hässleholmen. 
 
En ny förskola med sex avd. behövs för att kunna möta den ökande efterfrågan i Gånghester, 
den skulle också till en viss del täcka efterfrågan på förskoleplatser i Aplared och Målsryd.  
 
På grund av generationsskifte kommer förskolans behov att öka i Äspered. Samverkan sker med 
skolan för att klara efterfrågan. Bedömningen är att lokalerna inte kommer att klara volymök-
ningarna om två år.   
 
Hulta-Svensgärde är i behov av en förskola med sex avd. En förhyrning av lokaler på Hulta Torg 
med 5 avd. är planerad med inflyttning januari -17. 
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Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Under 2016 är Bodaskolans ombyggnation för år 7-9 klar. De administrativa lokalerna i samma 
byggnad förväntas i ny organisation från 2017 användas till någon förvaltnings administration.  
 
En förstudie av om- och tillbyggnad av Gånghesterskolan pågår. Modulerna på Gånghesterskolan 
har bygglov till 2017 så en mer permanent lösning behövs.   
 
Verksamhetsutveckling 
Antalet elever i åk F-9beräknas öka med ca 250 elever fram till år 2019. Stadsdelsnämnden Öster 
tar emot nyanlända elever och med tanke på hur många flyktingar som under 2015 söker asyl i 
Sverige kommer stadsdelen även de närmsta åren att ta emot många nyanlända elever, främst på 
Fjädringsskolan, Ekarängskolan och Bodaskolan där trycket är som störst.  
 
Nybyggnation sker inom Myråsskolans upptagningsområde, vilket medför att elevantalet ökar. 
 
Fritid och Kultur 
 
Lokalutnyttjandet inom fritidsverksamheten kan utökas då fritidsgårdarna är tillgängliga till annan 
verksamhet under vissa tider.  
 
I Vision 2025 finns en strävan att skapa fler mötesplatser. Biblioteken i Dalsjöfors och Trandared 
har små möjligheter att utvecklas som mötesplats genom att ta emot grupper. Utrymme för akti-
viteter med lite större grupper saknas.  
 
Sdn Ö har en ambition att i samband med utveckling och ombyggnation av Hässle Torg sam-
ordna Medborgarkontoret med Hässlehus bibliotek under samma tak, tillsammans med fritids-
gården.   
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Stadsdelsnämnden Norr (Sdn N) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
En förskole modul (4 avd.) är planerad att etableras vår/sommar 2016 på en av Sparsör AIKs 
fotbollsplaner. Denna förskola kommer att ersätta Smörbollen och Kröcklinggården. 
 
En utredning pågår för en ny centrumförskola på Saturnushuset för att kunna täcka platsbehovet. 
Hit skall Kvarngården och eventuellt nuvarande Björkängen flytta.  
 
Verksamhetsutveckling 
I området kring Fristadskolan finns det behov av en förskola med sex avdelningar. 
 
För att möta den ökande befolkningsstatistiken i Alidebergsområdet finns det ett behov av en 
förskola för 120 barn. 
 
Behovet av en centrumförskola för att täcka platsbehovet i centrum. Utredning pågår i detta 
ärende.    
 
Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Asklandaskolan har inte möjlighet att ta emot de elever som önskar plats på skolan. Elever hänvi-
sas idag till en närliggande skola.  
 
Gula Skolan i Fristad har brist på konferensrum och arbetsrum för pedagoger. Mindre förbätt-
ringsåtgärder behöver att genomföras.  
 
Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder för energieffektivisering planeras 2017 för 
Fristadskolan. 
 
En förstudie planeras för Engelbrektskolan 2017-2018.  
 
 
Kultur 
 
Sdn N har lokaler för tre fritidsgårdar, Munkgården i Fristad, Sjöbo fritidsgård och Alidebergs 
fritidsgård. En diskussion om fritidsgårdssituationen i Sjöbo/Alidebergsområdet pågår. 
 
Äldreomsorg 
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns ett minskat behov av vård- och omsorgsplatser idag.  
Sjöboklint är ett boende som behöver ses över ur ett verksamhetsperspektiv. Lokalerna har ett 
renoveringsbehov.  
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Stadsdelsnämnd Väster (Sdn V) 
 
Förskola 
 
Nulägesbeskrivning 
Kristinegården - Behov av renovering både invändigt och utvändigt. Lokalerna är slitna och ned-
gångna, även lekutrustningen på gården är sliten och delvis trasig. Lokalerna har takvärme vilket 
får till följd att golven är kalla, vilket är en stor nackdel för en förskola 
 
Linneagården - Lokalerna är inte funktionella och behöver ersättas. Lokalerna är svårarbetade 
arbetsmiljömässigt då de ligger på fyra nivåer och ventilationen har inte tillräcklig kapacitet. Kö-
ket är litet och slitet och nivåskillnaderna innebär att det blir tungarbetat, då mat måste bäras mel-
lan de olika nivåerna. 
 
Verksamhetsutveckling 
Vid nybyggnation av bostäder i Regementsstaden kommer nya förskolor behöva byggas för att 
tillgodose behovet.  
 
Det finns behov av förskola på nedre Göta. I samband med eventuell nybyggnation kommer 
Moldeparkens förskola att avvecklas.  
 
Det finns behov att bygga en förskola på centrala Byttorp. Vid en eventuell byggnation kan den 
nya förskolan ersätta paviljong Virvelvinden.  
 
Nybyggnation av en förskola behövs i Sjömarken för att möta behovet av framtida bostäder i 
Rävekallaområdet.  
 
 
Grundskola 
 
Nulägesbeskrivning 
På området Göta är det en stor prognosticerad elevökning på grund av bland annat nybyggnation 
på regementsområdet. Den strukturella förändringen som föreslås på sikt är att en ny skola byggs 
på regementsområdet.  
 
Kultur och Fritid 
 
Göta Fritidsgård- Ett förslag för eventuell förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Dal-
torpsskolan samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. 
 
Göta bibliotek- Ett förslag för eventuell förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Daltorps-
skolan samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. 
 
Äldreomsorg 
 
Äldreomsorgen har minskat sina lokaler i fastigheten på Älvsborgsgatan 4.  
Hemtjänstens lokaler har renoverats och byggts om på Kristineberg mötesplats.  
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Nyckeltal 
 
Som bilaga finns en sammanställning över nyttjandegraden för Borås stads verksamhet. För att 
läsa statistiken rätt är det viktigt att ta del av bilaga 1 ”Lokalresursplanens principer” innan 
granskning sker av nedanstående tabelldokument. I bilaga 1 finns en förklaring över vad som 
ingår i respektive begrepp och nyckeltal som används i samband med stadens lokalresursplane-
ring.  
 
Statistiken samlas in en gång varje år och grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas uppgifter och 
debiteringsunderlag. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fastigheter 
baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år bakåt i tiden. 
Den ekonomiska fördelningen mellan verksamheterna kan ibland skilja sig då vissa är baserade på 
area och andra på procentuellt fördelningstal. 
 
Antalet elever/barn varierar över åren men för att få en rättvis jämförelse så är barnantalet det 
faktiska antalet platser på angiven dag. Vidare anger tabellen siffror för verksamhetsår, inte läsår 
varför det skiljer lite mellan befolkningsprognosen och elevutvecklingssiffrorna, skillnaden anses 
vara försumbar.  
 
Hänsyn bör tas till att förändringar sker fortlöpande, t.ex. Om en paviljong har tillkommit/tagits 
bort eller om verksamheten ändrats från skola till förskola eller tvärtom är exempel på föränd-
ringar som skapar ändrade förutsättningar/maxkapacitet över tid. Det är därför viktigt att beakta 
hur statistiken är framtagen. Bl.a. är hyran och arean bestämda tal medan nyttjandegraden bara 
ger en fingervisning om hur trenden för respektive skola/verksamhet ser ut. 
 
Nyttjandegraden går att se för varje verksamhet (vitmarkerad cell längst ner till höger) men tabel-
len ger även en fingervisning om hur effektivt lokalen används utanför skoltid om man ser till 
hela byggnaden. Gulmarkerad cell visar detta, hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapa-
citeten. Dessa rader visar alltså inte antal platser utan tiden som lokalen används. Har stadsdelen 
ett tal över 100 % (sett till hela byggnaden) så behöver inte verksamheterna vara överbelagda, 
utan mer kostnadseffektiva eftersom verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet. Fri-
tidshemmen är således inkluderade i totalsumman för antal barn men inte i maxkapaciteten. För 
förvaltningar, som generellt sett har många verksamheter i samma objekt, ger det höga procenttal. 
Mindre enheter med barn på fritidshem får också hög nyttjandegrad med detta mätverktyg.   
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Kommungemensamt (Sdn N) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning 
Kvarngården mini, en resursförskola för barn med grava funktionsnedsättningar, har en del ar-
betsmiljöproblem. Lokalerna är inte lämpade för verksamheten då de dels är trånga och feldispo-
nerade men också ligger på andra våningen. Resursförskolan är i stort behov av nya mer tillgäng-
liga och lämpade lokaler för verksamheten.  
 
Verksamhetsutveckling 
De äldsta eleverna från Fjädringskolan planeras att flytta till Bodaskolan när ombyggnaden är 
klar.  
 
Grundsärskolan vid Fjädringsskolan har idag inte plats för fler elever. Nya elever hänvisas istället 
till Grundsärskolan vid Erikslundskolan.  
 
Idrottshallen är i behov av att tillgänglighets anpassas så att alla elever får en fullvärdig idrottsun-
dervisning.  
 
 
Äldreomsorg och funktionshinderverksamhet (Sdn Ö) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning 
Stadsdelsnämnden Öster gav 2015-09-22 förvaltningen i uppdrag att kartlägga beståndet av 
tillgängliga bostäder för äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningens målgrupper samt ta 
fram en långsiktig åtgärdsplan för tillgängliga bostäder till dessa grupper.  

 
Tillgängliga bostäder för äldre och Sociala omsorgsnämndens målgrupper är ett av de prioriterade 
områdena i den politiska handlingsplanen från vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag. Av 
handlingsplanen framgår att det ska göras en kartläggning av beståndet och att det ska tas fram en 
långsiktig åtgärdsplan när det gäller om- och nybyggnad samt eventuella nedläggningar. I 
uppdraget ingår också att utreda kvarboendeprincipen. 
 
Åtgärdsplanen skall presenteras för nämnden i juni 2016. 
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns ett stort behov av nya gruppbostäder och en servicebostad med upp till 12 lägenheter 
med anslutning till en baslägenhet.  
 
Det finns ett minskat behov av vård och omsorgsboendeplatser idag. 
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Individ och familjeomsorg/Kost och lokalvård (Sdn V) 
Nämndtexter i bilagor. 
 
Nulägesbeskrivning (kost) 
Det är en förhållandevis stor andel mindre kök inom förskola och skola och en stor del av dessa 
fungerar som mottagningskök. Flera av köken har brister i utformning och kapacitet i förhållande 
till de hygienkrav och förutsättningar som idag ställs i måltidproduktionen. Krav finns från Miljö-
skyddskontoret och Arbetsmiljöverket att åtgärda de brister som finns, framförallt gällande venti-
lation och underhåll. 
 
Nybyggnation och renovering av flera enheter har möjliggjort tillagning av mat i bra och funkt-
ionella kök. Inriktningen är att göra eventuella förändringar succesivt vid ny- eller ombyggnation. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kost-organisationen önskar att framtida kök är stora tillagningskök där mycket av maten lagas 
från grunden för att måltidsupplevelsen ska bli så positiv som möjligt för brukarna. Placering av 
framtida nybyggnationer påverkar även kost-organisationen då närhet till andra verksamheter kan 
ge effektivitetsvinst. Kostorganisationen ser en stor samordningspotential, precis som förskolan 
och skolan, om nya objekt byggs nära befintliga objekt. Detta innebär en möjlighet att bygga ett 
stort tillagningskök som kan tillaga portionerna till båda objekten istället för att ha två kök.  

 
 
Centrala förvaltningar 
Nämndtexter i bilagor. 
 
 
Arbetslivsnämnden (AN) 
 
Arbetslivsnämnden har sedan ny förvaltningsorganisation genomfördes 2011 anpassat organisat-
ion och lokaler. Vid årsskiftet flyttade hela Försörjningsenheten från Viskastrandsgatan till kvar-
teret Vulkans till betydligt mer verksamhetsanpassade lokaler där vi också kan erbjuda en betyd-
ligt bättre arbetsmiljö för medarbetarbetarna.  
Nämndens ansvarsområden bygger till stor del på samverkan och anpassning till statens arbets-
marknads och flyktingpolitik, vid eventuella regeringsskiften eller statliga beslut kan vårt uppdrag 
behöva anpassas ganska snabbt. Detta ställer stort krav på flexibiliteten i vår organisation och 
samverkan med Lokalförsörjningsnämnden för anpassningar efter nya förutsättningar.  
 
Vi har ett framtida stort behov att anpassa lokaler för daglig verksamhet LSS. Vi i ser en föränd-
ring av målgruppen med ett ökat antal deltagare med stora funktionshinder där det ställer krav på 
lokala speciallösningar. Vi ser gärna en samverkan med Lokalförsörjningsnämnden för att disku-
tera möjligheten att Borås stad själva skulle kunna bygga och äga lokaler för en stor del av denna 
verksamhet.  
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Utbildningsnämnden (UN) 
 
Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1200 år 2016. 
Därefter sker en ökning upp till som mest 1300 under den kommande femårsperioden.  

Situationen i världen har lett till att flyktingströmmarna ökat på ett sätt som inte gått att förutse. 
Detta har medfört en stor ökning av antalet ensamkommande barn som sätter stort tryck på 
gymnasieskolan, samt en stor ökning av vuxna flyktingar. Som exempel har kön till vuxenutbild-
ningen sfi ökat från ca 150 till mer än 450 bara på några månader hösten 2015. Denna ökning 
påverkar inte bara sfi utan på sikt kommer denna ökning märkas även i de andra skolformerna 
inom Vuxenutbildningen.  

På Almåsgymnasiet finns för närvarande tre områden där anpassnings-/eller ombyggnadsåtgärder 
är nödvändiga. Anpassningar av lokaler för särskolans individuella program. Receptionen uppfyll-
ler inte godkända krav på ventilation och temperaturreglering. Dessutom behöver lokalen för-
stärkas/byggas om ur säkerhetssynpunkt. En ombyggnad av receptionen är nödvändig för att 
personal som arbetar där ska känna sig trygg. Ansvarig rektor saknar arbetsrum på Almåsgymna-
siet och behöver få tillgång till ett arbetsrum i anslutning till verksamheten. 

På Sven Eriksonsgymnasiet fortsätter anpassningen av lokaler för framförallt teknikprogrammet. 
Torget är en ny verksamhet för ungdomar inom autismspektraltillstånd som bedrivs på skolan. 
Behovet är större än väntat och ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den väx-
ande elevgruppen. Vidare behövs minst fyra nya fullstora lektionssalar för teoretisk undervisning 
samt grupprum och arbetsrum för lärare.  

På Bäckängsgymnasiet behövs utökade och anpassade lokaler för ämnet idrott och hälsa. Lokalen 
för bildundervisning är också i behov av anpassning samt att behovet av nya lektionssalar, labb-
sal, arbetsrum, grupprum, möteslokaler och fler toaletter finns.  

På Viskastrandsgymnasiet behöver lokalerna optimeras.  Planering behövs för att tillskapa konfe-
rensrum, studieplatser, energiinriktningen, lärlingsutbildningar, kök.  

På Bergslenagymnasiet planeras omdisponering av lokalerna för bageri till samlokalisering med 
utbildningen inom restaurang. Elevunderlaget till gymnasiesärskolans individuella program kräver 
att lokaler kontinuerligt anpassas. 

På Vuxenutbildningen finns i dagsläget ett akut behov av mer lokaler på grund av kraftig ökning i 
mottagande av flyktingar. Osäkerheten i flyktingströmmar gör prognos för lokalbehov svår att 
göra på lång sikt. Allteftersom flyktingarna klarar av sfi påverkar denna ökning övriga Vuxenut-
bildningen, framförallt på grundläggande nivå. Stadsbidrag likande ”nya kunskapslyftet” och  
yrkesvux kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet. Yrkeshögskolemyndighetens beslut och 
finansieringsförutsättningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet gällande YH. 
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Kulturnämnden (KN) 
 
Stadsteatern är i behov av en extra repetitionslokal vilket innebär ökade möjligheter till fler före-
ställningar.  
LFN och KN har som specifikt uppdrag att hitta ändamålsenliga lokaler till Kulturskolan.  
 
Konstmuseets entré bör omformas med ny reception för att skapa en bättre arbetsmiljö avseende 
akustik, klimat och mer kundanpassad. Det finns även behov av förvaringsutrymme.  
 
På Borås museum finns önskemål om ombyggnation till ett så kallat kulturarvslabb.   
 
 
Fritids-och Folkhälsonämnden (FOF) 
 
Nulägesbeskrivning 
Boråshallen prioriteras högt av fritids- och folkhälsonämnden eftersom behovet av renovering-
sinsatser är stort. Samtidigt finns det ytterligare utvecklingspotential för hallen. 
 
I Skatehallen finns planer på att bygga ut kortsidan som vetter mot Viskan, detta för att utveckla 
verksamheten och få plats med nya aktiviteter och föreningar. 
 
Verksamhetsutveckling 
I Dalsjöfors simhall finns ambitioner och önskemål om att utveckla badverksamheten med ett 
barnlandskap och en förhöjd badtemperatur. 
 
Det finns behov av nya idrottshallar i Fristad, Sjömarken, Sandared samt Viskafors. Behovet av 
mer isyta i Borås är stort. Fritids- och folkhälsonämnden vill i första hand skapa mer konstfrusen 
isyta på tillgängliga grusytor, på sikt kan en hall över isytan att bli aktuell.  
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Sociala omsorgsnämnden (SoN) 
 
Socialt boende 
 
Nulägesbeskrivning  
Ett boende har blivit klart under 2015, Serenadgatan, som ersatte tidigare Badhusgatan. 
 
Inom denna kategori är det flera boenden som behöver ersättas. Tårpilsgatan kommer att ersättas 
med ombyggnation av Badhusgatan planerad inflytt november 2016. Billdalsgatan kommer att 
ersättas av ett nytt boende på Dammsvedjan planerad inflytt i slutet av 2016. I samband när 
Dammsvedjan blir klar kommer det finnas behov att utöka boendeplatserna med en lägenhet.  
 
Verksamhetsutveckling 
Verksamheterna är i behov av fler satelitlägenheter och gemensamhetsutrymmen.  
 
Det finns behov av ett eller två mindre flerfamiljhus för att tillgodose behoven. 
 
Behov av anpassningar av boenden på Jössagatan och Kaptensgatan finns.  
 
På sikt finns behov av fler korttidsplatser i en öppnare boendeform.  
 
LSS 
 
Nulägesbeskrivning 
Under 2015 har två nyproducerade gruppbostäder tagits i bruk, Teknikgatan 8 med sex lägenhet-
er och Kadriljgatan 17 med fem lägenheter. 
 
I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de som bor 
på de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer vilket gör det problematiskt 
att ge skäliga erbjudanden. Därför planeras en nedläggning av en icke fullvärdig enhet för äldre 
personer för att erbjuda omflyttningar till lämpliga befintliga lägenheter. I samband med detta 
planeras denna enhet att byggas om till fullvärdiga lägenheter.  
 
Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har ökat vilket försvårar erbjudanden om lämpliga 
boendealternativ. Vi planerar därför att tillskapa en form av ”mellanboende” där man skall ut-
forma lokaler på ett lämpligt sätt för att möta behovet.  
 
Verksamhetsutveckling 
Det finns fortfarande boenden som inte är fullvärdiga, dessa kan man inte erbjuda till personer 
som beviljats boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om eller alternativt bytas ut 
mot ändamålsenliga bostäder. 
 
Behovet av nyproduktion av 2st gruppbostäder finns varje år 2017-2019.   
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Borås Stads arbete mot hemlöshet  
 
Nulägesbeskrivning 
I Borås Stad har stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden ansvar 
för olika delar kring hemlöshet. Det förutsätter en samsyn och Sociala omsorgsnämnden har 
samordningsansvar. 
 
I ”Program mot hemlöshet” finns målsättningen: ”Underlätta inträde på den ordinarie bo-
stadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden”. 
Som ett led i detta arbete har Sociala omsorgsförvaltningen och AB Bostäder under våren 
2014 ingått en överenskommelse att tillsammans arbeta enligt konceptet ”Bostad först”. Mål-
gruppen är personer som är i en hemlös situation enligt Socialstyrelsens definition 1 vilket 
innebär de som har psykosocial problematik oftast utifrån ett beroende och/eller psykisk 
ohälsa. Personen har inte möjlighet att i dagsläget skaffa sig en egen bostad. Personen får ett 
eget hyreskontrakt och det ger ett sådant mervärde att möjligheter till att klara ett framtida 
eget boende ökar.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Särskilt finns det behov av en- eller två familjefastigheter för dem som har svårt att få hyres-
kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden och/eller inte klarar av att bo i ordinarie bo-
stadsbestånd.  
 
Det finns behov av bostäder för att lösa akuta boendebehov som uppkommer nu. Det behövs 
även lokalplanering för dessa behov i framtida boendeområden. Det är önskvärt med ett par 
mindre fastigheter med 2-4 lägenheter och ”enpersonsboende” som ligger mer avskilt.  
 
Behov finns även av boende för stora familjer (med 5-6 barn) som idag lever under trång-
boddhet samt mindre lägenheter om 1-2 rum och kök. Dessa bör finnas både integrerat i bo-
stadsområden och även i ostört/enskilt läge.  
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Lokalresursplanens begrepp/ principer 
 
Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika 
verksamheterna som får utreda sina lokaler samt lämna in information om nuläge och kommande 
verksamhetsutveckling. Denna revision omfattar även Borås Stads samtliga anläggningar. I lokal-
resursplanen vill LFN ta hänsyn till alla faktorer, som strategi, organisation, lokalernas långsiktiga 
utformning och tillgänglighet, så att beslutsfattare får en god grund i verksamhetens lokalplane-
ringsfrågor. Lokalresursplaneringen ligger till grund för hur stadens investeringsplan kommer att 
se ut de närmaste tre åren. Denna utredning är komplex och för att använda samma språk vid 
lokalresursplaneringen används nedanstående begrepp.  
 
Begrepp kring fysiska och ekonomiska förutsättningar 
 
Fastighet  Fastighetens tomtmark inklusive den fysiska byggnaden. 

Byggnad  Den faktiska byggnaden som verksamhet bedrivs i. 

Objekt   Benämning som används för att klassificera varje byggnad. I ett objekt kan flera 
verksamheter bedrivas. 

Klassrum  Utrymme (behöver inte nödvändigtvis vara rum) där den huvudsakliga undervis-
ningen sker. Grundskolans definition kan vara båda rum i form av fyra väggar och 
dörr på samma sätt som det kan vara ett utrymme. Det som är förknippat med 
gymnasieprogram, ex fordonsprogrammet är ”klassrummet” en yta formad utefter 
undervisningen.   

Grupprum  Används för mindre grupper, gärna i nära anslutning till klassrum. 2 olika storlekar 
3-6 personer och 10-15 personer. 

Specialsalar  Är de undervisningslokaler som kan kräva speciella förutsättningar och verktyg. 
Slöjd, bild, no, hem- och konsumentkunskap, musik, och teknik är exempel på 
detta.  

Undervisningslokal Är ett samlingsbegrepp för klassrum, grupprum, specialsalar samt andra  
undervisningslokaler. (Så som t ex snickeri, fordonshall och andra programspecifika 
undervisningsutrymmen) I förskolan finns i nuläget ingen enhetlig utrymmesbe-
nämning utöver det som finns i lokalprogrammet.  

Samlingssal  Utrymme där man kan samla flera klasser/barngrupper, ex aula. Över 60 sittande 
platser, allt under blir klassrum alternativt storklassrum. 

Kommunikationsytor Gemensamma ytor för bl.a. förflyttning, korridorer, trapphus, entré,  
elevhall, kapprum och uppehållsrum. Kommunikationsytor kan även innehålla 
öppna studieplatser. Toaletter och förråd ingår inte i kommunikationsytor. 

Idrottssal  Idrottsutrymme (mindre hall) utan idrottsligt godkända mått.  

Idrottshall  Fullstor hall/utrymme för idrott med idrottsligt godkända mått. 

Hall  Begrepp som bör undvikas då det kan skapa förvirring, eftersom det både kan an-
vändas för entréer, idrottssalar etc.  
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Matsal  Eget ytmått, trots att utrymmet kan användas som samlingssal, aula, uthyrningslo-
kal etc. 

Kök  Kan utgöras av tillagnings- mottagnings samt serveringskök.  

Administration Alla utrymmen (rum och kommunikationsytor) som är direkt kopplad till  
personalen och elevhälsans kontor. Pedagoger och vaktmästare ingår. Lokalvård 
ingår ej. 

Lokalvårdsutrymme Materialförvaring, omkläd. och förråd med vanligtvis diskho, utslagsvask  

Hyra  Siffrorna i lokalresursplanen utgår Lokalförsörjningsförvaltningens internhyresun-
derlag som sedan respektive förvaltning fördelar mellan verksamheterna i varje ob-
jekt. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda byggnader 
baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 2 år 
bakåt i tiden. Uppdelning sker mellan de olika verksamheterna och där kan ibland 
principerna skilja sig åt. Vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt för-
delningstal.  

Befolkningsstatistik Befolkningsstatistiken är grunden för all framtida prognostisering  
gällande kommande behov. Statistiken kan ge indikation på när ett behov upp-
kommer och hur mycket platser som efterfrågas. Befolkningsläget i slutet på sep-
tember lägger slutgiltig grund för den ekonomiska resursfördelningen som görs till 
nämnderna. Till lokalresursplanen används prognoser från befolkningsstatistiken 
samt elevantal från den 15 september föregående år. 
 

Begrepp som avser lokalresursplanering 
 
Hyra  Sifforna i lokalresursplanen utgår från förvaltningarnas debiteringsunderlag, lämnas 

in i oktober. Staden använder sig av självkostnadsprincipen och hyran för ägda fas-
tigheter baseras således på kapitalkostnader och driftkostnader, utan avräkning från 
2 år bakåt i tiden. Uppdelning sker mellan de olika verksamheterna och kan ibland 
skilja sig. Vissa är baserade på area och andra på ett procentuellt fördelningstal.  

 

Antal platser I skola är antalet platser detsamma som antalet elever. I förskola och fritidshem 
däremot räknas antalet platser fram genom omräkning av schematiden till s.k. hel-
tidsbarn. I förskola gäller 40 h schematid som ett heltidsbarn, i fritidshemmet är det 
20 h. 

Exempelvis, om ett barn är i skolan kl.8-12 på dagen och på fritids kl.12-17 + 30 
min före skolan varje dag, så läggs schemat på fritids från 07.30-15.30 vilket inne-
bär 40 tim per vecka = två fritidshemsplatser. Men egentligen är barnet bara på fri-
tids 4 timmar per dag = 20 tim per vecka = 1 fritidshemsplats.1 

  

                                                 
1 Plats = total schemalagd tid per vecka dividerat med 20. (4h/dag och 5dagar per vecka.) Tid i förskoleklass 
skall inte räknas med här. Borås stads verksamhetsmått finns att finnas bl a i verksamhetsprogrammet stratsys. 
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Antalet barn, elever och brukare Antalet platser i lokalresursplanen är en ögonblicksbild från  

15 september föregående år. Detta datum används eftersom befolkningsstatistiken i 
september månad lägger grunden för stadens resursfördelning.  

 
Fastighetens skick Större ombyggnationer eller andra investeringar som behövs skrivs in i  

lokalresursplanen eftersom de behöver finnas med när förslag till investeringsplan 
skapas. Mindre åtgärder benämns som underhåll och behöver inte tas med i inve-
steringsplanen. Medel för dessa åtgärder finns hos respektive förvaltare.  

Nyttjandegrad Hur lokalen nyttjas i jämförelse med maxkapaciteten. Nyttjandegrad jämför  
byggnadens totala platsantal med skolans maxkapacitet i relation till dygnets tim-
mar. Har grundskolan/förskolan ett tal över 100 % (sett till hela fastigheten) så be-
höver inte verksamheterna vara överbelagda, utan mer kostnadseffektiva eftersom 
fler verksamheter delar samma yta fler timmar på dygnet jämfört med en skola som 
bara inrymmer skolverksamhet.  

Maxkapacitet BYGGNADSTEKNISKT Skall utgå från framtagna lokalprogram. 1 klassrum  
skall teoretiskt vara 60m² och inrymma 25 barn i grundskolan*, och ca 30-35 ung-
domar i gymnasieskolan. För förskolan skall en avdelning innehålla 20 heltidsplat-
ser á 40 schematimmar och totalytan skall vara beräknad på ca 10m² per barn. Här 
kan även begränsningar finnas beroende på olika myndighetskrav, ex arbetsmiljö, 
ventilation. Skiljer sig schablonen kraftigt jämfört med den bedömda maxkapa-
citeten kan det bero på att byggnaden avviker från dagens byggideal, felaktig uppgi-
ven maxkapacitet, att verksamheten kan effektiviseras eller har en organisation som 
kräver mer eller mindre utrymme. 

 
Maxkapacitet PEDAGOGISKT Denna maxkapacitet är vad verksamheten bedömer, utifrån  

dagens organisation, uppskattningsvis kan ta emot i antalet heltidsbarn. I lokalre-
sursplanen, där maxkapaciteten är beskriven, motsvarar en plats 40 schematimmar, 
i praktiken kan det därmed gå flera barn på en plats. I praktiken tas även hänsyn till 
barn med särskilt stöd, andelen 15-timmarsbarn samt barnens ålder mm. Detta 
förmedlas av chefer och tjänstemän inom skola och förskola med beprövad erfa-
renhet.  
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Utdrag ur befolkningsprognosen 
 
Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 3319 personer, Öster förväntas öka med 820 personer 
och Norr med 1324 personer. Av ökningen på 1324 personer är 335 barn i åldern 0-5 år. 
Alla kommundelar utom Dalsjöfors och Viskafors förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Kom-
mundelarna Centrum, Göta och Norrby förväntas få mellan 700 och 1600 personers ökning.  
Ökningen i Brämhult, Sjöbo, Trandared, Fristad och Sandhult förväntas bli under 600 personer.  
 
 
Folkmängd Väster 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 3 017 3 045 3 075 3 142 3 210 3 308 
6-17 5 532 5 698 5 899 6 069 6 245 6 462 
18-24 3 748 3 685 3 657 3 645 3 631 3 675 
25-64 19 346 19 549 19 844 20 186 20 473 20 931 
65-84 5 977 6 090 6 186 6 274 6 396 6 509 
85-w 962 956 971 999 996 1 015 
Summa 38 582 39 024 39 631 40 316 40 952 41 901 
 
 
Folkmängd Öster 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 2 814 2 897 2 931 2 946 2 946 2 943 
6-17 4 911 5 009 5 133 5 272 5 358 5 447 
18-24 3 055 2 957 2 889 2 788 2 790 2 750 
25-64 16 610 16 778 16 801 16 838 16 803 16 755 
65-84 5 611 5 687 5 722 5 741 5 798 5 852 
85-w  833 845 867 881  911 907 
Summa 33 834 34 172 34 342 34 466 34 606 34 654 
 
 
Folkmängd Norr 
 
Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0-5 2073 2134 2192 2266 2348 2408 
6-17 3679 3754 3865 3970 4085 4166 
18-24 4055 3911 3694 3473 3315 3189 
25-64 17541 17674 17926 18194 18430 18478 
65-84 5968 6106 6217 6275 6347 6426 
85-w 1177 1172 1147 1150 1147 1149 
Summa 34493 34751 35041 35328 35673 35817 
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Avetableringsår av stadens paviljongmoduler enligt ny lagtolkning 
 
 

 
 
 

Ped. Verksamhet Skola 
 

Area 
 

Platser 
 

Etablering 
 

Avetablering 
 

Bygglov 
 

Gånghesterskolan 407 136 1997 2017 2017-06-30 

Norrbyskolan 346 53 1999 2017 2017-12-31 

Myråsskolan 230 65 1999 2016 2016-12-31 

Sjömarkenskolan 316 80 2000 2019 2019-06-30 

Gånghester 2 202 7 2015 2020 2020-06-30 

Engelbrektskolan 2 211 66 2001 2016 2016-06-30 

Brämhults fritidsgård 260 21 2003 2018 2018-08-28 

Ängsgården 290 29 2005 2020 2017-12-31 

Sagavallen 403 20 2006 2016 2019-09-10 

Svedjeskolan (förskola) 547 55 2006 2021 2019-08-14 

Tullengymnasiet 470  2007 2022 2018-12-31 

Sjögården förskola 540 49 2007 2022 2019-07-31 

Dalsjöskolan (förskola) 374 30 2010 2025 2020-06-30 

Sjömarkenskolan 2 173 60 2011 2019 2019-06-01 

Götaskolan 2 100 21 2011 2026 2019-06-20 

Slättängskolan (Lilla safiren) 264 37 2011 2026 2016-04-13 

Bodaskolan  338 27 2011 2016 2016-02-28 

Byttorpskolan (Virvelvinden) 518 53 2011 2026 2018-12-31 

Stadsdelskontor Öst 1 068 46 2011 2016 2018-12-31 

Trollgården 506 51 2012 2027 2016-12-31 

Blåklinten 357 20 2012 2027 2016-08-15 

Bäckängsgymnasiet 240  2013 2028 2018-06-12 

Bredared förskola 174 27 2014 2029 2019-06-30 

Sjömarkenskolan NY 309 75 2014 2029 2019-06-30 

Idrottsgatan  580 80 2015 2030 2024-12-31 

Trandaredskolan 210 50 2015 2020 2020-06-30 
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STADSDEL VÄSTER
Förskola och skola Bedömt antal enligt ritning Kostn (kr)

Fastighet Hyra utan 
avräkning 2016 Area Kostnad/            

m²
Elever/ 
barn Kostnad/ elev Area/          

elev

Antal barn 
omräkn. till 
heltidsbarn

Avd Elever             
1-6 Klasser Elever               

7-9 Klasser2
Tot antal              

elever (inkl 
förskola)

Klass-              
storlek

Antal        
klassrum

Antal       
grupprum

Maxkap 
byggnads 
tekniskt

Maxkap 
pedagogisk

Lediga            
platser

Nyttjande 
grad (%)

GÖTA
Daltorpskolan tot 10 231 009 kr 9 897 1 034 kr 707 14 471 kr 14 0 0 199 9 508 19 815 29 31 4 775 825 118 99%

Ägda 10 231 009 kr 9 897 1 034 kr 707 14 471 kr 14 0 0 199 9 508 19 815 29 31 4 775 825 118 99%
Daltorpskolan inkl gymnastiksal 9 207 908 kr 9 897 930 kr 677 13 601 kr 15 169 8 508 19 677 25 31 4 775 825 148 82%
Daltorp förskoleklass 204 620 kr 30 6 821 kr 0 30 1 30 30 0 -30

Daltorpskolan fritidshem 818 481 kr 108 7 579 kr 0 108 2 108 54 0 -108

Moldeparkens förskola tot 1 148 158 kr 880 1 305 kr 85 13 508 kr 10 85 5 0 1 0 0 85 14 5 4 125 120 35 71%
Ägda 968 588 kr 742 1 305 kr 85 11 395 kr 9 85 5 0 0 0 0 85 17 4 3 100 99 14 86%
Förskola 968 588 kr 742 1 305 kr 85 11 395 kr 9 85 5 85 17 4 3 100 99 14 86%
Hyrda 179 570 kr 138 1 301 kr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 25 21 21 0%
Pav Götaskolan 2 NY 179 570 kr 138 1 301 kr 0 1 0 0 1 1 25 21 21 0%

Kristinebergskolan tot 8 355 497 kr 4 430 1 886 kr 315 26 525 kr 14 0 0 315 11 0 0 454 41 21 14 525 500 185 91%
Ägda 8 355 497 kr 4 430 1 886 kr 315 26 525 kr 14 0 0 315 11 0 0 454 41 21 14 525 500 185 91%
Kristinebergskolan förskoleklass 668 440 kr 49 13 642 kr 0 49 2 49 25 0 -49

Kristinebergskolan 5 598 183 kr 4 430 1 264 kr 266 21 046 kr 17 266 9 266 30 21 14 525 500 234 53%
Kristinebergskolan Fritidshem 2 088 874 kr 139 15 028 kr 0 139 3 139 46 0 -139

Svedjeskolan tot 2 918 816 kr 2 145 1 361 kr 151 19 330 kr 14 60 3 91 4 0 0 201 29 9 2 225 195 44 103%
Ägda 2 027 663 kr 1 598 1 269 kr 91 22 282 kr 18 0 0 91 4 0 0 141 35 9 2 225 125 34 113%
Svedjeskolan 1 358 534 kr 1 598 850 kr 70 19 408 kr 23 70 3 70 23 9 2 225 125 55 56%
Svedjeskolan förskoleklass 162 213 kr 21 7 724 kr 0 21 1 21 21 0 -21

Svedjeskolans fritidshem 506 916 kr 50 10 138 kr 0 50 2 50 25 0 -50

Hyrda 891 153 kr 547 1 629 kr 60 14 853 kr 9 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 70 10 86%
Pav. Svedjeförskola 3avd 891 153 kr 547 1 629 kr 60 14 853 kr 9 60 3 60 20 0 0 0 70 10 86%

Pav. Svedjeskolan

Kristinegården 6avd tot 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 0 0 0 0 127 21 0 0 0 125 -2 102%
Ägda 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 0 0 0 0 127 21 0 0 0 125 -2 102%
Kristinegården 6avd 983 186 kr 1 086 905 kr 127 7 742 kr 9 127 6 127 21 0 0 0 125 -2 102%

Linnéagården 4avd tot 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 0 0 0 0 78 20 0 0 0 80 2 98%
Ägda 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 0 0 0 0 78 20 0 0 0 80 2 98%

     Linnéagården 4avd 647 559 kr 645 1 004 kr 78 8 302 kr 8 78 4 78 20 0 0 0 80 2 98%

Lorensbergsgården 3avd tot 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 60 0 100%
Ägda 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 0 0 0 0 60 20 0 0 0 60 0 100%
Lorensbergsgården 3avd 1 047 567 kr 587 1 785 kr 60 17 459 kr 10 60 3 60 20 0 0 0 60 0 100%

Hedvigsborgsgården 3avd tot 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 0 0 0 0 63 21 0 0 0 65 2 97%
Ägda 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 0 0 0 0 63 21 0 0 0 65 2 97%
Hedvigsborgsgården 3avd 641 387 kr 576 1 114 kr 63 10 181 kr 9 63 3 63 21 0 0 0 65 2 97%

Götagården 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 -35

Ägda 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 -35
Götagården 652 398 kr 914 714 kr 35 18 640 kr 26 35 35 0 -35

NORRBY
Byttorpskolan tot 3 317 285 kr 4 120 805 kr 284 11 681 kr 15 0 0 279 14 0 0 420 30 19 8 475 348 69 121%

Ägda 3 317 285 kr 4 120 805 kr 284 11 681 kr 15 0 0 279 14 0 0 420 30 19 8 475 348 69 121%

Byttorpskolan fritidshem 816 191 kr 1 019 801 kr 141 5 789 kr 7 141 3 141 47 0 0 0 -141

Byttorpskolan Förskoleklass 248 406 kr 310 801 kr 53 4 687 kr 6 53 3 53 18 0 0 0 -53

Byttorpskolan 2 252 688 kr 2 791 807 kr 226 9 968 kr 12 226 11 226 21 19 8 475 348 122 65%

Byttorpskolan tot 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 58 0 100%

Hyrda 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 58 0 100%
Pav byttorpskolan, virvelvinden 775 970 kr 518 1 498 kr 58 13 379 kr 9 58 3 58 19 0 58 0 100%

Särlaskolan tot 5 305 976 kr 9 401 564 kr 389 13 640 kr 24 22 1 165 11 202 9 451 21 33 5 825 600 211 75%

Ägda 5 305 976 kr 9 401 564 kr 389 13 640 kr 24 22 1 165 11 202 9 451 21 33 5 825 600 211 75%

Särlaskolan fritidshem 530 598 kr 62 8 558 kr 0 62 2 62 31 0 0 -62

Särlaskolan förskoleklass 159 179 kr 22 7 235 kr 0 22 1 22 22 0 0 -22

Särlaskolan 4 616 199 kr 9 401 491 kr 367 12 578 kr 26 165 11 202 9 367 18 33 5 825 600 233 61%

Norrbyskolan tot 2 262 867 kr 1 824 1 241 kr 126 17 959 kr 14 126 6 0 0 0 0 126 21 0 0 0 160 34 79%

Ägda 1 659 464 kr 1 478 1 123 kr 82 20 237 kr 18 82 4 0 0 0 0 82 21 0 0 0 116 34 71%
Norrbyskolan Förskola 1 659 464 kr 1 478 1 123 kr 82 20 237 kr 18 82 4 82 21 0 0 0 75 -7 109%

Annexet 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0%

Hyrda 603 403 kr 346 1 744 kr 44 13 714 kr 8 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 44 0 100%
Almgården, Pav. Norrbyskolan 603 403 kr 346 1 744 kr 44 13 714 kr 8 44 2 44 22 0 0 0 44 0 100%

Gärdesgården 1avd tot 160 419 kr 188 853 kr 24 6 684 kr 8 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
Hyrda 160 419 kr 188 853 kr 24 6 684 kr 8 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
Gärdesgården 1 78 688 kr 94 837 kr 24 3 279 kr 4 24 1 24 24 0 0 0 25 1 96%
Gärdesgården 2 81 731 kr 94 869 kr 0 0 0 0 0 0

Vindelgatan 7A "hörförskola" tot 0 kr 0 27 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 27 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vindelgatan 7A, vindelgården 10 0 kr 0 0 0 0 0 0

Vindelgatan 7A (vrivelvinden) 17 0 kr 0 0 0 0 0 0

Hestramidgårdskolan 3avd tot 5 852 454 kr 4 865 1 203 kr 424 13 803 kr 11 76 3 348 15 0 0 680 38 15 8 375 450 26 151%
Hyrda 5 852 454 kr 4 865 1 203 kr 424 13 803 kr 11 76 3 348 15 0 0 680 38 15 8 375 450 26 151%

Hestramidgårdskolan 3 921 917 kr 3 204 1 224 kr 348 11 270 kr 9 348 15 348 23 15 8 375 450 102 77%

HestraMidgård Fritidshem 1 464 545 kr 1 246 1 175 kr 256 5 721 kr 5 256 3 256 85 0 0 0 -256

HestraMidgård Förskoleklass 465 992 kr 415 1 123 kr 76 6 131 kr 5 76 3 76 25 0 0 0 -76

HestraMidgård Förskola 3avd

Byttorpsgården, Byttorps Klint tot 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 0 0 0 0 74 37 0 0 0 50 -24 148%
Ägda 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 0 0 0 0 74 37 0 0 0 50 -24 148%
Byttorpsgården, Byttorps Klint 326 591 kr 297 1 100 kr 74 4 413 kr 4 74 2 74 37 0 50 -24 148%

Elfsborgsgården 1avd tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elfsborgsgården 1avd 0 0 0 0 0

Hällegården 4avd tot 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 0 0 0 0 80 20 0 0 0 77 -3 104%
Ägda 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 0 0 0 0 80 20 0 0 0 77 -3 104%
Hällegården 4avd 1 163 085 kr 676 1 721 kr 80 14 539 kr 8 80 4 80 20 0 77 -3 104%

Kronängsgården 2avd tot 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 45 1 98%
Ägda 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 0 0 0 0 44 22 0 0 0 45 1 98%
Kronängsgården 2avd 670 534 kr 504 1 330 kr 44 15 239 kr 11 44 2 44 22 0 45 1 98%

Norrbygården  tot 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 0 0 0 0 42 21 0 0 0 40 -2 105%
Ägda 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 0 0 0 0 42 21 0 0 0 40 -2 105%
     Norrbygården 376 054 kr 623 604 kr 42 8 954 kr 15 42 2 42 21 0 40 -2 105%

Parkgården 2avd tot 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 0 0 0 0 45 23 0 0 0 44 -1 102%
Ägda 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 0 0 0 0 45 23 0 0 0 44 -1 102%
Parkgården 2avd 831 053 kr 683 1 217 kr 45 18 468 kr 15 45 2 45 23 0 44 -1 102%

Positivgården 1avd tot 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 0 0 0 0 22 22 0 0 0 23 1 96%
Ägda 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 0 0 0 0 22 22 0 0 0 23 1 96%
Positivgården 1avd 196 808 kr 170 1 158 kr 22 8 946 kr 8 22 1 22 22 0 23 1 96%

Kärnhuset, 7 avd tot 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 0 0 0 0 143 20 0 0 0 140 -3 102%
Ägda 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 0 0 0 0 143 20 0 0 0 140 -3 102%

Kärnhuset, 7 avd 2 589 324 kr 1 460 1 774 kr 143 18 107 kr 10 143 7 143 20 0 140 -3 102%

Tullagården 1avd tot 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%

Hyrda 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 0 0 0 0 24 24 0 0 0 25 1 96%
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Fastighet Hyra utan 
avräkning 2016 Area Kostnad/            

m²
Elever/ 
barn Kostnad/ elev Area/          

elev

Antal barn 
omräkn. till 
heltidsbarn

Avd Elever             
1-6 Klasser Elever               

7-9 Klasser2
Tot antal              

elever (inkl 
förskola)

Klass-              
storlek

Antal        
klassrum

Antal       
grupprum

Maxkap 
byggnads 
tekniskt

Maxkap 
pedagogisk

Lediga            
platser

Nyttjande 
grad (%)

Tullagården 1avd 152 660 kr 208 734 kr 24 6 361 kr 9 24 1 24 24 0 25 1 96%

SANDHULT
Sandgärdskolan 7-9 tot 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 0 0 0 0 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%

Ägda 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 0 0 0 0 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%
Sandgärdskolan 7-9 5 414 171 kr 6 310 858 kr 339 15 971 kr 19 339 15 339 23 23 11 575 642 303 53%

Sandaredskolan tot 6 736 685 kr 4 883 1 380 kr 394 17 098 kr 12 0 0 394 19 0 0 606 32 18 23 450 424 30 143%

Ägda 6 736 685 kr 4 883 1 380 kr 394 17 098 kr 12 0 0 394 19 0 0 606 32 18 23 450 424 30 143%

Sandaredskolan F-6 4 513 579 kr 4 883 924 kr 326 13 845 kr 15 326 16 326 20 18 16 450 424 98 77%

Fritidshem 1 684 171 kr 212 7 944 kr 0 212 3 212 71 0 0 -212

Förskoleklass 538 935 kr 68 7 926 kr 0 68 3 68 23 0 7 0 -68

Sandhultskolan tot 2 218 663 kr 2 399 925 kr 152 14 596 kr 16 0 0 152 7 0 0 234 33 12 8 300 190 38 123%

Ägda 2 218 663 kr 2 399 925 kr 152 14 596 kr 16 0 0 152 7 0 0 234 33 12 8 300 190 38 123%

Förskoleklass 192 927 kr 24 8 039 kr 0 24 1 24 24 2 50 20 -4 120%

Fritidshem 602 898 kr 82 7 352 kr 0 82 4 82 21 0 0 70 -12 117%

Förskola 192 927 kr

Skola 1 422 838 kr 2 399 593 kr 128 11 116 kr 19 128 6 128 21 10 8 250 170 42 75%

Sjömarkenskolan tot 5 358 155 kr 4 409 1 215 kr 530 10 110 kr 8 0 0 530 25 0 0 739 30 31 22 775 384 -355 192%

Ägda 4 348 141 kr 3 611 1 204 kr 397 10 952 kr 9 0 0 397 19 0 0 606 32 26 20 650 264 -133 230%

Förskoleklass 1 087 035 kr 47 23 128 kr 0 47 2 47 24 2 6 50 -47

Fritidshem 347 851 kr 209 1 664 kr 0 209 4 209 52 0 0 -209

Skola 2 913 255 kr 3 611 807 kr 350 8 324 kr 10 350 17 350 21 24 14 600 264 -86 133%

Hyrda 1 010 014 kr 798 1 266 kr 133 7 594 kr 6 0 0 133 6 0 0 133 22 5 2 125 120 -13 111%

Pav. Sjömarkenskolan (Fritidshem) 637 509 kr 489 1 304 kr 71 8 979 kr 7 71 3 71 24 3 0 75 80 9 89%

Pav. Sjömarkenskolan2 NY 372 505 kr 309 1 206 kr 62 6 008 kr 5 62 3 62 21 2 2 50 40 -22 155%

Björkgården 6avd tot 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 0 0 0 0 109 18 0 0 0 120 11 91%

Ägda 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 0 0 0 0 109 18 0 0 0 120 11 91%
Björkgården 6avd 1 534 067 kr 1 254 1 223 kr 109 14 074 kr 12 109 6 109 18 0 120 11 91%

Ekegården 4avd tot 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 0 0 0 0 83 28 0 0 0 63 -20 132%

Ägda 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 0 0 0 0 83 28 0 0 0 63 -20 132%
Ekegården 978 243 kr 788 1 241 kr 83 11 786 kr 9 83 3 83 28 0 0 63 -20 132%

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pav. Ekegården 0 0 0

Kullagården 5avd tot 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 0 0 0 0 104 21 0 0 0 106 2 98%

Ägda 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 0 0 0 0 104 21 0 0 0 106 2 98%
Kullagården 5avd 2 189 123 kr 1 178 1 858 kr 104 21 049 kr 11 104 5 104 21 0 106 2 98%

Nordtorp 2avd tot 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30 0 100%

Ägda 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 0 0 0 0 30 30 0 0 0 30 0 100%
Nordtorp 2avd 450 888 kr 460 980 kr 30 15 030 kr 15 30 1 30 30 0 30 0 100%

Pav. Sjögården 3avd tot 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 0 0 0 0 43 22 0 0 0 58 15 74%

Hyrda 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 0 0 0 0 43 22 0 0 0 58 15 74%
Pav. Sjögården 3avd 1 162 393 kr 540 2 153 kr 43 27 032 kr 13 43 2 43 22 0 58 15 74%

Rullan 3avd tot 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 57 -1 102%

Ägda 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 0 0 0 0 58 19 0 0 0 57 -1 102%
Rullan 3avd 477 001 kr 516 924 kr 58 8 224 kr 9 58 3 58 19 0 57 -1 102%

Kvarnens förskola 1avd tot 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 0 0 0 0 30 15 0 0 0 30 0 100%

Ägda 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 0 0 0 0 30 15 0 0 0 30 0 100%
Kvarnens förskola 1avd 503 170 kr 338 1 489 kr 30 16 772 kr 11 30 2 30 15 0 30 0 100%

Sjömarkens förskola, Melltorp tot 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 0 0 0 0 102 17 0 0 0 120 18 85%

Ägda 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 0 0 0 0 102 17 0 0 0 120 18 85%
Sjömarkens förskola, Melltorp 2 099 110 kr 1 134 1 851 kr 102 20 580 kr 11 102 6 102 17 0 120 18 85%

VISKAFORS
Kinnarummaskolan tot 1 297 410 kr 1 561 831 kr 129 10 057 kr 12 53 2 76 5 0 0 175 25 6 1 150 154 25 114%

Ägda 1 297 410 kr 1 561 831 kr 129 10 057 kr 12 53 2 76 5 0 0 175 25 6 1 150 154 25 114%

Kinnarummaskolan 778 446 kr 1 452 536 kr 76 10 243 kr 19 76 5 76 15 6 1 150 100 24 76%

Falkungens förskola 1 avd 90 819 kr 109 833 kr 34 2 671 kr 3 34 1 34 34 0 0 34 0 100%

Förskoleklass 129 741 kr 19 6 828 kr 0 19 1 19 19 0 0 20 1 95%

Falkens fritidshem 1avd 298 404 kr 46 6 487 kr 0 46 1 46 46 0 0 35 -11 131%

Svaneholmskolan tot 2 524 852 kr 2 816 897 kr 194 13 015 kr 15 97 4 97 5 0 0 249 28 7 2 175 232 38 107%

Ägda 2 524 852 kr 2 816 897 kr 194 13 015 kr 15 97 4 97 5 0 0 249 28 7 2 175 232 38 107%

Svaneholmskolan 1 464 414 kr 2 619 559 kr 97 15 097 kr 27 97 5 97 19 7 2 175 140 43 69%

Svanungens förskola 4avd 176 740 kr 197 897 kr 80 2 209 kr 2 80 3 80 27 0 0 72 -8 111%

Förskoleklass 328 231 kr 17 19 308 kr 0 17 1 17 17 0 0 20 3 85%

Svanens fritidshem 1avd 555 467 kr 55 10 099 kr 0 55 1 55 55 0 0 35 -20 157%

Viskaforsskolan tot 11 246 868 kr 10 526 1 068 kr 529 21 261 kr 20 54 3 296 15 179 8 708 27 31 14 775 750 221 94%

Ägda 11 246 868 kr 10 526 1 068 kr 529 21 261 kr 20 54 3 296 15 179 8 708 27 31 14 775 750 221 94%

Viskaforsskolan 9 049 921 kr 10 526 860 kr 475 19 052 kr 22 296 15 179 8 475 21 26 14 650 690 215 69%

Viskaforsskolan förskola 74 896 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Förskoleklass 499 306 kr 54 9 246 kr 0 54 3 54 18 5 125 60 6 90%

Fritidshem (inkl Dalen) 1 622 745 kr 179 9 066 kr 0 179 4 179 45 0 0 144 -35 124%

Springaren, förskola tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ägda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Springaren, förskola 0 kr 0 0 0 0 0

Ryttarens fritidshem 1avd tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ägda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryttarens fritidshem 1avd 0 0

Björkehovsgården, 2 avd tot 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 0 0 0 0 40 40 0 0 0 30 -10 133%

Hyrda 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 0 0 0 0 40 40 0 0 0 30 -10 133%
Björkehovsgården, 2 avd (ink fritid) 295 729 kr 175 1 690 kr 40 7 393 kr 4 40 1 40 40 0 30 -10 133%

Herrgårdsleken 3avd tot 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 0 0 0 0 67 22 0 0 0 64 -3 105%

Hyrda 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 0 0 0 0 67 22 0 0 0 64 -3 105%
Herrgårdsleken 3avd 740 050 kr 513 1 443 kr 67 11 046 kr 8 67 3 67 22 0 64 -3 105%

Pumpkällargården 3avd tot 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 0 0 0 0 68 23 0 0 0 64 -4 106%

Hyrda 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 0 0 0 0 68 23 0 0 0 64 -4 106%
Pumpkällargården 3avd 1 006 216 kr 587 1 714 kr 68 14 797 kr 9 68 3 68 23 0 64 -4 106%

Ängsjögården 2avd tot 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 0 0 0 0 63 32 0 0 0 50 -13 126%

Hyrda 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 0 0 0 0 63 32 0 0 0 50 -13 126%
Ängsjögården 2avd 1 912 916 kr 367 5 212 kr 63 30 364 kr 6 63 2 63 32 0 50 -13 126%

Enhet Solgläntan/Sörgården tot 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyrda 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pav. Solgläntan 3avd 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Pav. Sörgården 0 kr 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa stadsdel Väster 98 099 969 kr 86 537 1 134 kr 6 456 15 195 kr 13 2 196 105 2 942 141 1 228 51 7 963 27 261 126 6 525 7 623 990 104%

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. Datum: 20 120 426

Rev:
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Stadsdel Öster 

Förskola och skola Kostn (kr) 

Fastighet 
Hyra utan 
avräkning 

2013 
Area Kostnad 

/m² 
Elever/ 
barn 

Kostnad/ 
elev 

Area/ 
elev 

Maxkap 
byggnad

s 
tekniskt 

Maxkap 
pedagog

isk 
Nyttjande 
grad (%) 

BRÄMHULT 
Bodaskolan (inkl 30 st trän. Klass) 

8077645 9711 832 538 15014 18 950 655 90% 
Skola 

7148715 9711 75 489 1487 20 950 600 82% 
Fritidshem 

100971 53 131808 
Förskoleklass 

100971 19 245116 0 20 95% 
Träningsklass (tillhör norr) 

726988 30 0 35 86% 
Fjärdingskolan 

6985805 5901 1184 350 19959 17 375 365 127% 
Skola 4657204 5901 789 286 16284 21 375 330 87% 
Fritidshem 

218306 113 1932 0 
Förskoleklass 

218306 35 6237 0 
Träningsskola (tillhör Norr) 

1891989 29 0 35 83% 
Myråsskolan exkl paviljong 

4373982 5750 761 450 9720 13 500 440 149% 
Förskoleklass 

196829 46 4279 0 0 40 115% 
Skola 

3980324 5750 692 404 9852 14 500 400 101% 
Fritidshem 

196829 206 955 0 202 102% 
Pav. Myråsskolan (fritids) 

162976 230 709 46 3543 5 50 50 176% 
Förskoleklass 

54325 23 2362 0 0 20 115% 
Skola 

108651 23 4724 0 50 25 92% 
Fritidshem 

54325 42 1293 0 43 98% 

Brämhultsgården 261124 648 403 0 0 

Fritidshem 130562 0 0 

Förskoleklass 130562 0 0 

Pav. Brämhults fritidsgård 409568 260 1575 21 19503 0 21 100% 

Ängsgården 8avd 1712911 1360 1259 98 17479 14 0 98 100% 

Ängsgården 1304149 1070 1219 69 18901 16 0 69 100% 

Pav. Ängsgården 408762 290 1410 29 14095 10 0 29 100% 

Tunnlandsgården 2avd 318593 239 1333 16 19912 15 0 24 67% 

Våglängdsg. 59, Öppna förskolan 238 0 

Berggården, G:a Brämhultsv 82 322936 289 1117 22 14679 13 0 23 96% 

Bäckaryd (ny förskola) 5avd 1322730 903 1465 75 17636 12 100 80 94% 

Bodagården 6avd 1032565 1159 891 89 11602 13 0 92 97% 

Holmens förskola nattis 3avd 272040 336 810 33 8244 10 0 41 80% 

Hässlegården 6avd 1181546 1096 1078 77 15345 14 0 100 77% 

Siviagården, Distansgatan 59 3avd 460434 532 865 38 12117 14 0 38 100% 

Pav. Bodaskolan (Milstensgatan) 473184 338 1400 27 338 13 0 21 129% 

Nyckeltal BILAGA 4 

Lokalresursplan 2017 - 2019
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DALSJÖFORS                   
Aplaredskolan exkl pav 

2330065 1825 1277 78 29873 23 100 123 92% 
Förskoleklass 

233007     12 19417 0 0 20 60% 
Förskola 

256307     11 23301 0 0 13 85% 
Skola 

1234934   1277 55 22453 0 100 90 61% 
Fritidshem 

605817     35 17309 0   35 100% 
Pav. Aplaredskolan 

137021 115 1191 7 19574 16 25 10 70% 
Dalsjöskolan exkl pav 

9371889 7067 1326 504 18595 14 575 575 88% 
Pav. Dalsjöskolan (förskola) 

203261 374 543 30 6775 12 100 32 94% 
Dannikeskolan 

3047540 1795 1698 102 29878 18 75 140 95% 
Förskoleklass 

60951     14 4354 0 0 20 70% 
Förskola, 2 avd 

548557     28 19591 0 0 40 70% 
Skola 

2285655 1795 1273 60 38094 30 75 80 75% 
Fritidshem 

152377     31 4915 0   33 94% 
Gånghesterskolan exkl. pav 

2090144 2271 920 162 12902 14 175 160 101% 
Pav. Gånghesterskolan 

445733 407 1095 24 18572 17 100 92 148% 
Förskoleklass 

62403 407 153 24 2600 17 0 40 60% 
Skola 

258525     0     100 Inga barn   
Fritidshem 

124805 407 307 112 1114 4   112 100% 
Kerstinsgården 

1127612 1226 920 127 8879 10 100 151 130% 
Förskoleklass 

112761     21 5370 0 0 20 105% 
Förskola 

372112     45 8269 0 0 115 39% 
Skola 

372112     61 6100 0 100 75 81% 
Fritidshem 

270627     70 3866 0   70 100% 
Målsrydskolan 

2465881 2102 1173 121 20379 17 175 145 137% 
Förskoleklass 

112937     15 7529 0 0 20 75% 
Skola 

2090328 2102 994 106 19720 20 175 125 85% 
Fritidshem 

262616     77 3411 0   77 100% 
Rångedalaskolan 

2824472 1545 1828 109 25913 14 100 115 120% 
Förskoleklass 

152757     11 13887 0 0 20 55% 
Skola 

1483927 1545 960 66 22484 23 100 80 83% 
Förskola 

196402     10 19640 0 0 11 91% 
Fritidshem 

349159     40 8729 0   40 100% 
Rångedalahallen Förskola 

642227     22 29192 0 0 27 81% 
Tummarpskolan exkl pav. 

1006011 1127 893 191 5267 6 100 155 99% 
Förskoleklass 

      130 0 0   20 100% 
Fritidshem 

70421     73 965 0 0 75 97% 
Skola 

935590 1127 830 61 15338 18 100 80 76% 

Kommunalhus (Tummarpskolan) 379351 792 479 69 5498 11 100 120 80% 

Förskoleklass 20741     30 691 0 0 40 75% 

Skola 267972 792 338 39 6871 20 100 80 49% 

Fritidshem 90638     27 3357 0   30 90% 

Ej medtaget i totalen 35467                 
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Gula villan (Tummarpskolan) 31351 248 126 0     25 
Bibliotek/
Hälsa   

Förskoleklass 6270     0     0     

Skola 25081     0     25 80   

Bibliotek 94055     0           
Äsperedskolan 

2677066 2899 923 120 22309 24 125 208 77% 
Förskoleklass 

29180     14 2084 0 0 20 70% 
Skola 

1587500 2899 548 59 26907 49 125 151 39% 
Förskola, Äsperedsgården 

971775     47 20676 0 0 37 127% 
Fritidshem 

88611     40 2215 0   40 100% 

Aplareds IF, klubbstugan Ekbacken 124081 220 564 21 5909 10 0 25 84% 

Tummarp, Dalhem 2avd (prel) 450731 282 1598 24 18780 12 50 28 86% 

Dalsjöhallen 2avd, f.d läkarbostaden       28 0 0 50 32 88% 

Dalsjögläntan, kommande förskola 877831             28   
Tummarpsgården 2avd 453734 522 869 25 18149 21 50 27 93% 

Pav. Tummarpskolan/-gården 2avd 502826 316 1591 27 18623 12 50 30 90% 

Lövängen 3avd, målsryd 967623 638 1517 43 22503 15 75 48 90% 

Skogsgläntan 6avd, Gångehester 1362329 1264 1078 77 17693 16 0 85 91% 

TRANDARED                   
Ekarängskolan 

3948187 4214 937 267 14787 16 375 400 88% 
Förskoleklass 

138187     33 4187 0 0 40 83% 
Skola 

3198031 4214 759 234 13667 18 375 350 67% 
Fritidshem 

611969     84 7285 0   92 91% 
Trandaredskolan 

4043495 5193 779 419 9650 12 350 480 141% 
Förskoleklass 

218107     63 3462 0 0 80 79% 
Skola 

3203443 5193 617 356 8998 15 350 400 89% 
Fritidshem 

621945     257 2420 0   250 103% 

Hulta Ängar, Ekarängsgården 2009095 1327 1514 75 26788 18 0 100 75% 

Pav. Kransmossens förskola 475796 333 1429 34 13994 10 0 40 85% 

Södergården 1178630 1536 767 106 11119 14 0 110 96% 

Sörmarksgården 876184 805 1088 40 21905 20 0 45 89% 

Trandaredsgården 985089 721 1366 47 20959 15 0 50 94% 

Tåmarksgården 109886 137 802 11 9990 12 0 15 73% 

Summa Stadsdel Öster  71 193 887 kr  67 154 1 060 kr  4 648 15 317 kr  14     93,09% 

 

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc.  
Rydsgatan borttagen från 2011, barnen har flyttat till paviljong Brämhultfritidsgård. Lägg märke till maxkapaciteten på 
fritidshemmen. Många inlämnande scheman är inte justerade, det gör siffrorna inte helt tillförlitliga 

 



Nyckltal BILAGA 4
Lokalresursplan 2017 - 2019

STADSDEL NORR

Förskola och skola

Fastighet
Hyra utan 

avräkning 2016
Area

Kostnad 
/m²

Elever/ 
barn

Kostnad/     
elev

Area/ 
elev

Maxkap 
byggnadste

kniskt

Maxkap 
pedagogisk

Nyttjande 
grad (%)

CENTRUM
Bergdalskolan 6 499 624 kr 2870 2 265 kr 306 21 241 9 350 320 136%

Förskoleklass 649 963 kr 41 0

Fritidshem 1 364 921 kr 0 0

Skola 4 484 740 kr 2870 1 563 kr 265 16 924 11 350 320 71%

Pav. Bergdalskolan (avvecklad) 0 kr 431 0 kr 0 0 25 40 0%

Förskoleklass 0 kr 0 25 40 0%

Fritidshem 0 kr 0 0

Skola 0 kr 431 0 kr 0 0

Engelbrektskolan exkl. Pav. 7 151 427 kr 9685 738 kr 795 8 996 12 875 820 108%

Skola 5 149 027 kr 9685 532 kr 733 7 025 13 875 820 77%

Fritidshem 1 215 742 kr 0 0

Förskoleklass 786 658 kr 62 12 688 0 0

Pav. Engelbrektskolan2 208 284 kr 211 987 kr 0 0 0 50 45 136%

Skola 149 964 kr 205 732 kr 0 50 45 69%

Förskoleklass 16 662 kr 2 0 0

Fritidshem 41 658 kr 4 0 0

Björkängens förskola, Klinikvägen 2avd 347 445 kr 459 757 kr 21 16 545 22 0 36 94%

Kvarngården2avd (blåbär/smultron) 306 053 kr 257 1 191 kr 27 11 335 10 0 34 85%

Lugnets förskola, Tsongatan 51 0 kr 186 0 kr 0 0 0

Lugnets förskola 2, Tsongatan 49 0 kr 183 0 kr 0 0 0

Skogsängen 1 918 322 kr 82 23 394 108

Mariagården 5avd 839 726 kr 1159 725 kr 75 11 196 15 100 90 81%

Pav. Sagavallen 2avd (Körsbärsdal) 668 176 kr 403 1 658 kr 24 27 841 17 50 36 42%

Tokarpsbergs förskola 4avd 1 089 475 kr 1105 986 kr 61 17 860 18 80 72 83%

Villan, (lasarettsområdet) 0 kr 370 0 kr 27 0 14 40 36 67%

Östermalmsgården 1 754 135 kr 430 4 079 kr 58 30 244 7 0 72 86%

Förskola Liljeberget 5avd 1 520 500 kr 903 1 684 kr 74 20 547 12 100 90 79%

FRISTAD
Nya Asklandaskolan 5 130 118 kr 5140 998 kr 259 19 807 20 350 280 153%

Förskoleklass 461 711 kr 40 11 543 0 0

Fritidshem 923 421 kr 0 0

Skola 3 744 986 kr 5140 729 kr 219 17 100 23 350 280 81%

Bredaredskolan 3 743 704 kr 3054 1 226 kr 164 22 827 19 150 208 106%

Förskoleklass 299 498 kr 8 37 437 0 0

Fritidshem 598 992 kr 0 0

Skola 1 984 163 kr 2504 792 kr 92 21 567 27 150 132 67%

Pav.Bredaredförskola 222 915 kr 174 1 281 kr 20 11 146 9 20

Växthuset Bredared (fsk) 861 051 kr 550 1 566 kr 64 13 454 9 0 76 61%

Borgstenaskolan 1 819 364 kr 1517 1 199 kr 80 22 742 19 150 132 90%

Förskoleklass 291 098 kr 14 20 793 0 0

Fritidshem 291 098 kr 0 0

Skola 1 237 168 kr 1517 816 kr 66 18 745 23 150 132 52%



Nyckltal BILAGA 4
Lokalresursplan 2017 - 2019

Fastighet
Hyra utan 

avräkning 2016
Area

Kostnad 
/m²

Elever/ 
barn

Kostnad/     
elev

Area/ 
elev

Maxkap 
byggnadste

kniskt

Maxkap 
pedagogisk

Nyttjande 
grad (%)

Fristadskolan 8 012 004 kr 8736 917 kr 531 15 089 16 725 695 80%

Förskoleklass 240 361 kr 43 5 590 0 0

Fritidshem 721 080 kr 0 0

Skolan 4 727 082 kr 8736 541 kr 336 14 069 26 375 375 81%

Gula skola 2 323 481 kr 152 15 286 0 350 320 38%

Klockarbolet LOKALBANK 212 0 0

Kil/ Slättängskolan 5 920 965 kr 3727 1 589 kr 288 20 559 13 350 320 136%

Förskoleklass 651 307 kr 46 14 159 0 0

Fritidshem 947 354 kr 0 0

Skola 4 322 304 kr 3727 1 160 kr 242 17 861 15 350 320 69%

Pav. Slättäng NY Lilla safiren 369 687 kr 264 1 400 kr 39 9 479 7 0 40 100%

Rosenv. 6/ Villan (vid slättäng) 59 667 kr 100 597 kr 0 0 Adm. 0%

Asklandagården 3avd 1 109 429 kr 584 1 900 kr 39 28 447 15 0 56 79%

Blåklinten 812 214 kr 473 1 717 kr 43 18 889 11 0 56 77%

Pav Blåklinten 313 391 kr 116 20

Fastighet Blåklinten 498 823 kr 357 36

Frufällegården inkl paviljong 1 622 738 kr 801 2 026 kr 60 27 046 13 0 72 75%

Frufällegården 1 622 738 kr 801 2 026 kr 60 27 046 13 0 72 75%

Pav.Frufälleg. (130630) 0 kr 0 0

Kröcklinggården 1avd 0 kr 204 0 kr 15 0 14 0 20 75%

Ljungagården  6 avd 2 296 518 kr 821 2 797 kr 97 23 675 8 0 112 81%

Sikgården (Hammarbyv. 10) 1avd 186 247 kr 164 1 136 kr 13 14 327 13 0 16 56%

Skogsstjärnan 3avd 770 634 kr 782 985 kr 44 17 514 18 0 56 71%

Smörbollen 2avd 118 809 kr 311 382 kr 28 4 243 11 0 36 92%

Sparsörs AIK, I ur och skur 55 462 kr 98 566 kr 26 2 133 4 0 30 87%

Förskoleklass 0 kr 0 0

Fritidshem 55 462 kr 0 4 0

Torggården 2avd 273 393 kr 319 857 kr 27 10 126 12 0 36 69%

Lekåsen (Backvägen 1) 2avd 859 806 kr 551 1 560 kr 21 40 943 26 0 36 67%

SJÖBO
Sjöboskolan 2avd 6 269 222 kr 5849 1 072 kr 347 18 067 17 550 480 111%

Sjöboskolan, (grundskola) 4 388 456 kr 5849 750 kr 292 15 029 20 450 450 62%

Sjöboskolan, (grundsärskola) 0 kr 0 100 #DIVISION/0!

Förskoleklass 940 383 kr 55 17 098 0 0

Fritidshem 940 383 kr 0 0

Nolhaga Förskola 2avd 0 kr 0 0 30 67%

Erikslundskolan 5 650 014 kr 6764 835 kr 391 14 450 17 350 440 80%

Erikslundskolan (grundskola) 2 931 793 kr 6764 433 kr 317 9 249 21 350 335 71%

Erikslundskolan (grundsärskola) 1 757 719 kr 52 33 802 0 0 105 42%

Förskoleklass 480 251 kr 22 21 830 0 0

Fritidshem 480 251 kr 0 0

Alidebergsgården 0 kr 137 0 kr 12 0 11 0 20 60%

Pav Trollgården 1 068 808 kr 374 2 858 kr 36 29 689 10 0 56 102%

Sjöbogården 482 773 kr 564 856 kr 42 11 495 13 0 56 71%

Skattkistan/Trumpetsvampen 1 257 173 kr 1029 1 222 kr 70 17 960 15 0 92 78%

Solgården Daghem 479 466 kr 540 888 kr 36 13 319 15 0 56 54%

Trollskogen/Trollgården 0 kr 686 18 0 20

Summa stadsdel Norr 68 753 060 kr   61 735 1 114 kr 4 187 16 421 15 79,54%

*Notera att fastigheter med låg beläggningsgrad kan innehålla annan verksamhet såsom fritidsgård, bibliotek, samlingslokal etc. 

Munkegården med öppen förskola är ej medtagen. Inga placerade barn.  

I bedömd max kap har inga lokaler (klassrum) räknats av för fritidsverksamhet.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkerings-
hus inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög 
arkitektonisk kvalitet. 

Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen 
för kvarteret Vitsippan men har inför granskningen delats i 
två planer för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret 
Vitsippan har fått olika tidplaner. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016, §152, 
att anta detaljplan för Centrum: Vulkanus 6 och 7 (Parke-
ringshus vid Lidaholmsgatan). Detaljplanen överklagades av 
fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland annat framförde 
att avståndet mellan den nya byggnaden och deras fastighet 
var för litet för att de skulle kunna underhålla sin fasad. 
2016-11-02 beslutade Länsstyrelsen att detaljplanen därför 
skulle upphävas. 

På grund av att planen upphävdes skickas den därför ut på 
en andra granskning, där Länsstyrelsens och sakägarens 
synpunkter tillgodoses.

Planen har tidigare varit på granskning (utställning) enligt 
ÄPBL under perioden 12 januari � den 9 februari 2016. Då 
svarade 14 remissinstanser samt 2 sakägare. Detta utlåtande 
är kvar i denna planen. 

Ändringar som gjorts sedan utlåtandet:

 » Länsstyrelsens och sakägarens synpunkter har tillgodo-
setts.

 » Höjden på parkeringshuset har sänkts ytterligare för att 
stämma överens med planuppdrag på Vulkanus 15.

 » Planen har utökats 0,5 meter in på fastigheten Vulkanus 
13 och en tvingande bestämmelse om att bygga ihop 
fastigheterna har lagts till.

 » Även andra ändringar i text och bildmaterial har gjorts 
för att stämma överrens med ändringarna ovan.
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1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkerings-
hus inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög 
arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan 
och Österlånggatan. Planområdets storlek är ca 1600 m2 och 
ägs av Borås Stad. Marken arrenderas idag av Borås Stads 
parkering AB. 

Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen 
för kv. Vitsippan men har inför granskningen delats i två 
delar för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret 
Vitsippan har fått olika tidplaner. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger att marken ska använ-
das för industriändamål.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-18 att i enlighet med 
det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21 
februari 2008 uppmana byggnadsnämnden att påbörja och 
prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 §157 att 
sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. Samrådet 
ägde rum den 29 oktober - den 10 december 2012. Inkomna 
synpunkter sammanställes i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 §241 att 
godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka 
detaljplanen för granskning. Nämnden beslutade även att 
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära 
en betydande miljöpåverkan. Planen skickades ej på gransk-
ning eftersom exploatörerna bad om att planarbetet skulle 
avvakta. Sedan dess har parkeringshuset på Vulkanus och 
bostäderna i Vitsippan fått tidplaner som skiljer sig åt. Därför 
beslutade Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-17 §387 att 
dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.� . i två 
delar och att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen 
som sin egen samt att skicka detaljplanen för Vulkanus på 
granskning. Granskningstiden pågick under tiden den 12 

januari � 9 februari 2016. Inkomna synpunkter sammanställ-
des i ett utlåtande och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
den 19 maj 2016, § 152, att anta detaljplanen. Detaljplanen 
överklagades av fastighetsägaren till Vulkanus 13 som bland 
annat hävdade att avståndet mellan den nya byggnaden och 
deras fastighet var för litet för att de skulle kunna underhålla 
sin fasad. 2016-11-02 beslutade Länsstyrelsens rättsenhet att 
detaljplanen därför skulle upphävas. 

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Vulkanus 6 och 7 har aldrig varit bebyggda och 
utgörs av asfalterad parkeringsyta. Resterande byggnader i 
kvarteret Vulkanus rymmer till största delen kontor.

Planområdet ansluter till rutnätskvarteren i centrum. Bygg-
naderna i området är i tegel och 4-5 våningar höga. I kors-
ningen mellan Bryggaregatan och Fabriksgatan (Vulkanus 16 
och Uranus 2) � nns två torn i 7-8 våningar som är de högsta 
byggnaderna runt planområdet. Fastigheterna Vulkanus 6 
och 7 används som markparkering och Vulkanus 15 har 
fönster mot parkeringen. Kvarteret Vitsippan ligger öster om 
planområdet och är inte bebyggt. Kvarteret Vitsippan har 
varit parkering sedan 40-talet. 

Norr om planområdet på fastigheten Vulkanus 15 ligger 
Erlahuset från 1917. Huset byggdes till 1946 och används idag 
som kontor och gym. Nordväst om planområdet på fastighe-
ten Vesta 12 ligger kontorshuset Oscar Jacobson. Byggnaden 
är från 1960 talet och hänger samman med kvarteret Vulka-
nus i en byggnadskropp ovanför Fabriksgatan.

Norr om planområdet, på fastigheten Sirius 6, � nns områdets 
äldsta byggnad. Byggnaden är från 1886 och byggdes som 
elementärläroverk för � ickor. Idag används byggnaden som 
kontor. Nordöst om planområdet på fastigheten Östen 1 
ligger Borås tidnings hus byggt 1979. 

Verksamheter inom Vulkanus 15 har idag en lastbrygga på 
Vulkanus 7 för transport av varor. Lastbryggan kommer att 
försvinna när Vulkanus 6 och 7 bebyggs. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 2017-01-09.
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Vulkanus 6 och 7

Vulkanus 16 och Uranus 2

Vesta 12, Oscar Jacobson.

Vulkanus 15 och 16.

Kvarteret Vulkanus använd som uppställningsplats för en cirkus 1927.

Lidaholmsgatan

Kulturhistoria
Kvarteret Vulkanus är en del av ett område som började 
bebyggas med industrier redan i mitten av 1800-talet. Dessa 
ersattes främst under 1930- och 1940-talet när området 
utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden 
Borås. Området speglar idag olika expansionsfaser inom 
Teko-industrin och den framväxande postorderverksamhe-
ten. 

Viktiga symbolvärden � nns bland annat i kvarteren Uranus 
och Vulkanus norra delar med de två hörntornen som 
förmedlar dynamik och framåtanda. Vulkanus 6 och 7 har 
aldrig varit bebyggda och användes förr som uppställnings-
plats för till exempel cirkus som på bilden från 1927.

Ur kulturhistoriskt perspektiv är denna del av Borås centrum 
en plats där många tidsepoker och därmed arkitekturstilar är 
representerade. Ett nytt hus som präglar nutidsanda inverkar 
inte negativt på de kulturhistoriska värden som har identi� e-
rats inom det aktuella området. Några kända fornlämningar 
� nns inte inom planområdet. 
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Kvarteret Vulkanus sett från norr idag

Kvarteret Vulkanus sett från norr med volymer från ny bebyggelse i kvarteret Vitsippan och Vulkanus.
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Ny bebyggelse
Den nya byggnaden tillåts fylla hela den obebyggda ytan och 
gör kvarteret helt. Längst ner i korsningen mellan Österlång-
gatan och Lidaholmsgatan kommer byggnaden att ha en 
indragning i fasaden för att lämna plats för be� ntlig gång-
bana. Byggnaden tillåts vara knappt 20 meter hög. Hiss och 
ventilationsanläggningar får sticka upp ovanför byggrätten, 
vilket gör att de kommer att sticka upp ovanför byggrätten 
som syns på bilden. Byggnaden har sänkts för att passa ihop 
med pågående planuppdrag för Vulkanus 15. Parkeringshuset 
kommer att ha sluttande plan inne i parkeringshuset. 
Närmast Vulkanus 15 föreslås parkeringshusets huvudentré 
för gående placeras. 

Fastigheten Vulkanus 15 har rätt att använda fastigheterna 
Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransport. Rättig-
heten är tänkt att försvinna efter planens genomförande. 

Stadsbild och gestaltning
Parkeringshuset kommer att bli väl synligt från Riksväg 40 
och kan med lämplig skyltning och gestaltning snabbt signa-
lera till besökande i Borås om en plats för att ställa undan sin 
bil och ta sig gående in till stadens centrum. Fasadmaterialet 
styrs ej i detaljplanen men gestaltningstankarna är att 
fasadens utseende eller material ska knyta an till kvarterens 
textila historia. I planens syfte framgår att byggnaden ska ha 
hög arkitektonisk kvalitet. 

Arbetsplatser och offentlig service
I Borås centrum � nns många arbetsplatser och mycket 
service. Många av dessa verksamheter upplever en brist på 
parkeringsmöjligheter. Parkeringshuset kommer att täcka 
delar av det behov som � nns i Borås Centrum och förse 
närliggande arbetsplatser med parkering.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet är relativt plant. Byggnaden kommer att vara 
tillgänglighetsanpassad och huset ska ha hissar.

Parkeringshuset kommer att bli väl synligt från Riksväg 40, ett bra ställe att parkera för att ta sig vidare gåendes till centrum.
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3. Gator och tra# k

Gatunät
Planområdet är beläget i Borås Centrum med Riksväg 40 som 
avslutar rutnätsstadens gatunät.  Tra� kslagen blandas i stor 
utsträckning. Gångnätet och cykelnätet föreslås byggas ut 
enligt karta på sida 9.

Gångtra� k
Området är lättillgängligt för gående. Idag � nns ett över-
gångsställe i rondellen mellan Allégatan och planområdet. 
Tanken är att gångbanan och Österlånggatan ska göras om 
i samband med detaljplanen för kvarteret Vitsippan. Att 
området bebyggs är positivt ur trygghetssynpunkt då det blir 
� er människor som rör sig i området under � er timmar på 
dygnet. 

Cykeltra� k och cykelparkering
I området � nns cykelväg på Bryggaregatan som leder 
cykeltra� k från Druvefors in till centrum. Det � nns få 
iordningställda cykelparkeringsplatser i området, vilket kan 
komma att behöva åtgärdas när kvarteret Vitsippan bebyggs. 
Ett alternativ för att öka cykelparkeringen skulle kunna vara 
att använda ytor där bilar inte går att parkera inom p-huset 
för cykelparkering. 

Kollektivtra� k
Eftersom P-huset ligger i stadens centrum � nns det i området  
mycket goda möjligheter att åka kollektivt. Till Resecentrum 
och järnvägsstationen är det ca 1 km och det tar cirka 10 
minuter att gå. Till Södra torget och Allégatan där många 
bussar passerar är det ca 170 meter.

Biltra� k och bilparkering 
I dag har kommunens p-bolag sammanlagt 103 p-platser 
inom planområdet. 

Om byggrätten utnyttjas i 5,5 plan ger det utrymme för ca 
330 platser om byggrätten nyttjas fullt ut blir det cirka 90 
parkeringsplatser till. 

Biltra� k
I området har tra� kmätningar gjorts. Mätningarna är i 
huvudsak gjorda under perioden 2008-2010. Värdena bedöms 
generellt motsvara 2010 års nivå med hänsyn till att föränd-
ringarna mellan enskilda år historiskt har varit små samt att 
tra� kmätningar är stickprov med slumpmässiga variationer 
och även mätmetodiken är behäftat med osäkerheter. De 
redovisade värdena avser VADT (vardagsdygnstra� k), vilket 
motsvarar ett medelvärde för årets alla vardagar.  Mätning-
arna för det statliga vägnätet är genomförda av Tra� kverket 
medan övriga är kommunens mätningar. Här kan nämnas 
att Tra� kverket redovisar fordon/ÅDT (årsmedeldygnstra� k) 

vilket utgör ett medelvärde för årets alla dagar. I denna analys 
har omräkning till vardagsdygnstra� k gjorts schablonmässigt 
genom att multiplicera ÅDT-värdena med faktorn 1,1. 

På väg 40, delen mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet, 
uppgår lastbilstra� ken till ca 3 500 lastbilar/dygn ÅDT 
vilket utgör cirka 10% av det totala tra� k� ödet. På det lokala 
vägnätet är andelen mindre och bedöms utgöra omkring 
5% av det totala tra� k� ödet. Den mest belastade timman 
under ett vardagsdygn åter� nns på eftermiddagen mellan 
klockan 16 och 17 vilken vanligen utgör ungefär 12% av 
vardagsdygnets totala tra� k� öde. Detta tra� k� öde används 
normalt som dimensionerande tra� k� öde vid utformning av 
tra� ksystemet. 

Tra� ken varierar under ett vardagsdygn. För väg 40 mellan 
Annelundsmotet och Brodalsmotet � nns två tydliga tra� k-
toppar; en mindre på morgonen och en betydligt större på 
eftermiddagen. Tra� k� ödet under eftermiddagens maxtimma 
uppgår till cirka 2 700 fordon/timma. Det större � ödet på 
eftermiddagen beror på att � er ärenden utförs då jämfört 
med morgonmaxtimman då arbetsresorna dominerar enligt 
Tra� kutredning för kvarteren Vitsippan, Ulysses m.� . i Borås 
(SWECO, 2013-05-30).

För att tra� ken till parkeringshuset inte ska belasta 
Annelundsmotet eller ytterligare öka tra� ken i korsningen 
Bryggaregatan/Fabriksgatan föreslås att tra� k till p-huset 
från söder skyltas från avfarten i höjd med Katrinehillsgatan 
och sedan kör under Annelundsmotet in mot Lidaholms-
gatan. Lidaholmsgatan enkelriktas från Bryggaregatan 
till Österlånggatan vilket gör att biltra� ken måste köra ut 
Österlånggatan. Österlånggatan blir dubbelriktad gångfarts-
gata. En sådan förändring bidrar till att öka tra� ksäkerheten 
i olycksdrabbade korsningar och ökar tryggheten för gående 
och cyklister.

Tra� kutredning
En tra� kutredning har gjorts för Planprogramsområdet för 
Ulysses, för Vitsippan och Vulkanus. Utredningsområdets 
läge i den södra delen av centrum innebär gång- och cykel-
avstånd till ett stort utbud av handel och annan kommersiell 
och offentlig service. Området för plan- och program-
förslaget har en mycket god och nära tillgång till lokalt 
kollektivtra� k-utbud vid Södra Torget. Även tillgängligheten 
med bil är mycket god genom närheten till det övergripande 
nätet via Annelundsmotet. Sammantaget beräknas innehållet 
i de aktuella plan-/program-förslagen medföra ytterligare 
omkring 1 200 bilför� yttningar till och från utredningsområ-
det under ett normalt vardagsdygn.
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Karta översiktlig tra� kstruktur relevant för planområdet.
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Plan-/programförslagen omfattar utbyggnad av ytterligare 
parkeringsplatser som i viss mån kommer att ersätta be� ntlig 
parkering inom övriga centrum. Det leder till mer tra� k till 
utredningsområdet.

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från 
skattade tra� kmängder för 2010 års tra� knivå på vägnätet. 
Beräkningarna tyder på att tra� ksystemet vid Annelunds-
motet under högtra� kperioden är hårt belastat baserat på 
dagens tra� kmängder. De övriga korsningarna som analyse-
rats är i olika grad mindre belastade och har därför kapacitet 
för viss ytterligare tra� kbelastning.

Tra� ktillskottet från planområdet under den mest belastade 
timman (maxtimman) blir cirka 120 fordon som fördelas på 
olika delar av vägnätet. Påverkan på belastningen i samtliga 
studerade korsningar blir därför endast marginell.

Baserat på en tra� ktillväxt på 35% för de genomgående 
tra� kströmmarna, 17% ökning av tra� k som alstras i Borås 
kommer belastningen i Annelundsmotet bli mer ansträngd 
jämfört med idag. Utbyggnaden av väg 27 mellan Kråkered 
och Viared ger dock en avlastning i Annelundsmotet med 
cirka 6 000 fordon/under ett vardagsdygn.

Analyserna visar på att framkomligheten skulle klassas som 
låg redan i dagsläget för � era av körfälten i Annelundsmotet 
om man jämför med riktvärdena i VGU (version t.o.m. 
hösten 2012) Tra� kutredning för kvarteren Vitsippan, Ulys-
ses m.� . i Borås (SWECO, 2013-05-30).

Riksintressen
Slutsatserna från tra� kutredningen är att Rv. 40 som utgör 
riksintresse för kommunikation inte påverkas negativt.

Angöring/utfarter/varumottagning
Infart till parkeringshuset i Vulkanus kan ske både från 
Lidaholmsgatan eller Österlånggatan.

4. Teknisk försörjning

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

Dagvatten
För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder för dagvatten vidtas. Fastigheterna är 
idag tillsammans ca 2300 m2 och därmed behöver ingen 
fördröjning göras.

För att förhindra att släckvatten når recipienten skall ett 
magasin (5 m3) anläggas med avstängningsfunktion för att 
kunna ta hand släckvattnet från en normal släckningsinsats.

El, tele och " ber
I dagsläget � nns kapacitet i elnätet. Detaljplanen för Vitsip-
pan kommer att medge en byggrätt för en transformatorsta-
tion. 

5. Mark

Geoteknik, markmiljö och radon
En geologisk undersökning har gjorts för Kvarteret Vitsippan 
och marken. Överst � nns fyllnadsmassor som underlagras av 
sand och morän på berg. Enligt översiktliga geologiska kartor 
gäller det även för Kvarteret Vulkanus. Det är rimligt att anta 
att båda fastigheterna därmed har bra bärighet och förutsätt-
ningar för att undvika sättningar. Någon risk för skred och 
ras � nns inte i undersökningsområdet (WSP, 2012-07-10). 

Fastigheterna har provtagits för markföroreningar. 
Överskottsmassor från området bedöms inte behöva tas till 
speciell mottagningsanläggning med avseende på förore-
ningsinnehåll enligt Översiktlig miljöteknisk markundersök-
ning (WSP, 2012-07-03).

Enligt den översiktliga miljötekniska markundersökningen 
(WSP 2013-07-04) underskrider samtliga analysresultat för 
Vulkanus Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markan-
vändning. De prover som tagits har varit för metaller samt 
klorerade lösningsmedel.

Grundvattenströmningen har undersökts. Utredningen visar 
på en grundvattenströmning från öster ned mot Viskan i 
väster (WSP, 2013-08-27). Högsta prognostiserade grundvat-
tennivå med en återkomsttid av 200 år ligger på 3,48 m djup 
under markytan i den östra delen, vilket motsvarar nivå 
+134,48. I väster � nns grundvattennivån 4,67 m ner, vilket 
motsvarar nivån +132,63. 

6. Vatten

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 � nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det � nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.
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Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassi� ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassi� 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.

En stor del av Borås tätort ligger inom en grundvattenfö-
rekomst som har god kvantitativ och god kvalitativ status, 
både fastställd och den föreslagna statusen inför beslutet i 
december. 

Den byggnation som planeras påverkar inte ekologisk eller 
kemisk status för ytvatten eller status för grundvatten 
negativt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassi� ceras 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 vatten� ödet 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 � nns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Sträckan från Öresjös utlopp till samman� ödet med Lillån 
har klassats som otillfredsställande ekologisk status i 
Vattenmyndighetens beslut 2009. Den nya klassningen, som 
gäller från december 2015, är måttlig ekologisk status. Det 
avgörande skälet till klassningen för ekologisk status är de 
dammar som förorsakar vandringshinder för � sk. Kemisk 
ytvattenstatus har på samma sträcka fastställts till god kemisk 
status.

7. Sociala perspektiv
När det gäller parkeringshuset så är ingångarna och fönstren 
i parkeringshuset avgörande för hur tryggt det kommer vara 
att vistas i byggnaden. Även belysningen och att det � nns 
� era vägval ut ur parkeringshuset är viktigt för de människor 
som kommer att vistas på platsen.

8. Störningar på platsen

Risk
Riksväg 40 är en primär led för farligt gods. Olika verk-
samheter kräver olika skyddsavstånd till vägen, avstånden 
är räknade från väggmitten. Parkeringshuset på kvarteret 
Vulkanus ligger 50 meter i från vägen, vilket innebär att 
föreslagen bebyggelse följer de rekommendationer som anges 
i Lässtyrelsens riskpolicy. 

En översiktlig riskutredning har gjorts i programskedet av 
FB Engineering AB 2006-12-19. Efter det har en komplet-
terande utredning gjorts för Vitsippan av Brandskyddslaget 
Översiktlig riskutredning 2011-05-20 som � nns att läsa 
i bilagan. Brandskyddslagets utredning rekommenderar 
att områden utomhus mellan riksväg 40 och byggnaden 
utformas så att människor inte lockas att vistas där mer än 
tillfälligt, därför får området inte bebyggas. Exempelvis kan 
parkeringsplatser tillåtas men inte lekplatser eller uteser-
veringar. I riskutredningen föreslås även att huvudentréer 
bör undvikas mot väg 40 (söder ut) och att det ska � nnas 
minst en utrymningsväg som mynnar bort från väg 40. 
Utrymningsvägar och brandsäkerhet följs upp i bygglovet där 
en helhetsbedömning görs av även andra faktorer som skydd 
mot brand och andra olyckor. 

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

Inom denna detaljplan planläggs inga bostäder som kan bli 
störda av buller. Bullerproblematiken kommer att tas upp i 
samband med granskningsförslaget för kv. Vitsippan.

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 � nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med � 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.

Spridningsberäkningar angående luftkvalitet har gjorts för 
kvarteren Vitsippan och planprogramsområdet Ulysses m.� . 
med avseende på luftföroreningsutsläpp från vägtra� ken 
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av kväveoxider och partiklar som PM10. I resultaten för 
beräkningarna ingår även bakgrundshalter. Två scenarier har 
beräknats dels situation för år 2010 med en fordonspark och 
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla 
år 2010, dels planerad situation med en fordonspark och 
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla år 
2030.

Resultaten från beräkningarna visar att för scenario för situa-
tion år 2010, � nns det risk att miljökvalitetsnormens värde 
överskrids i vägområdet, väg 40 för kvävedioxid (normen 
bör ej tillämpas i vägområde enligt NV). Med ett avstånd 
på mer än ca 10 - 20 meter från vägen bedöms dock normen 
innehållas år 2010. För planerad situation år 2030, bedöms 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innehållas inom hela 
beräkningsområdet utan problem. Utifrån resultaten från 
beräkningarna med partiklar som PM10 bedöms samtliga 
scenarier ej överskrida miljökvalitetsnormen.

Med avseende på miljökvalitetsmålen för kvävedioxid 
överskrids för situation år 2010, för situation år 2030 bedöms 
miljökvalitetsmålet ej överskridas. För partiklar bedöms 
miljökvalitetsmålet överskridas både för situation år 2010 och 
år 2030 enligt Luftanalys För kvarteren Vitsippan, Ulysses 
m.� . i Borås (SWECO, 2013-06-28).

Den gräns som behöver klaras är gränserna för miljökvali-
tetsnormen sen hade det varit önskvärt att även nå miljökva-
litetsmålet som är det långsiktiga målet för den miljökvalitet 
som ska eftersträvas. 

9. Planbestämmelser 

Kvartersmark
Bestämmelsen P på fastigheten Vulkanus tillåter parkering.

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA (P) visar att Österlånggatan 
ska ha kvar sin användning som kommunal gata i markplan 
men får byggas över med parkeringshus.

Utformning
När det gäller bebyggelsens höjd � nns en högsta tillåtna 
höjd räknat från gatans nollplan det vill säga att byggnadens 
högsta höjd är skillnaden mellan +136 och +155 vilket 
innebär att huset kan vara som högst 19 meter. Höjden är 
satt utifrån att det � nns önskemål om att bygga på byggnader 
runt omkring parkeringshuset. Parkeringsbolaget har uttryckt 
en önskan om att bygga i 5,5 våningar, vilket det går att göra 
om våningshöjden är ca 3,5 meter. Hissar och teknikanlägg-
ningar får sticka upp utöver totalhöjden.

Byggnadsteknik
Miljö- och konsumentnämnden i Borås har beslutat att vid 
anordnande av � er än 30 parkeringsplatser ska oljeavskiljare 
� nnas. Därmed kommer det i detaljplanen krävas att en 
oljeavskiljare byggs.

Störningsskydd
På plankartan � nns en bestämmelse om att utrymning ska 
kunna ske bort från riksvägen efter rekommendation från 
riskutredningen. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dagen då planen vunnit 
laga kraft. En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts 
med en ny detaljplan. Syftet med genomförandetiden är att 
reglera vilka skyldigheter och rättigheter som planen medför 
för markägarna och kommunen.

Fastighetsplan för kvarteret Uranus och Vulkanus 1583K-
BN2 upphör att gälla för fastigheterna Vulkanus 6 och 7. 
Skälet att upphäva fastighetsplanen är att ta bort hinder för 
framtida fastighetsregleringar.

10. Behovsbedömning 

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. En behovsbedömning för planen gjordes i samband 
med planen för Centrum, Vitsippan. Slutsatsen är att miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behövs. Parkering är den lämpligaste markanvändningen på 
platsen.

11. Övergripande beslut

Vision 2025
Borås Stad antog under 2013 Vision 2025 som är visionen 
av vårt framtida, önskade Borås. Följande delar av visionen 
bidrar en bebyggelse av kvarteret Vitsippan till:

 » Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets � esta 
timmar.
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Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Kvarteret 
Vitsippan redovisas i översiktsplanen som möjligt område för 
centrumbebyggelse. De här spelreglerna från översiktsplanen 
är relevanta för byggandet av parkeringshuset:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände ett planprogram för området 
den 21 februari 2008. Därefter uppmanades byggnads-
nämnden att påbörja och prioritera arbetet med att ändra 
detaljplanen för området.

Planprogram för Centrum, kvarteret Ulys-
ses m." . 
Detaljplanen gränsar till område där planprogramsarbete 
pågår. Syftet är att långsiktigt lösa parkeringssituationen och 
strukturera tra! ken i området. Förslaget ska visa utvecklings-
möjligheter för industrikvarteren för att skapa vacker, säker 
och trivsam stadsmiljö. 

Miljömål
I dagsläget kan inte ytan användas till annat än parkering. 
För att planen ska bidra till att uppfylla miljömålen krävs 
att markparkering från andra delar av centrum förtätas och 
bebyggs med till exempel bostäder. Planerad bebyggelse på 
Vitsippan leder till att staden förtätas vilket är positivt ur 
miljösynpunkt.

12. Administrativa frågor

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

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) för kvarteret Uranus och 
Vulkanus 1583K-BN2 upphör att gälla för fastigheterna 
Vulkanus 6 och 7.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Tra! kutredning (SWECO, 2013-05-30).

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 
2012-07-03).

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

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Kristina Axelsson
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 
nytt parkeringshus. Detaljplanen är upprättad på initiativ av 
Borås kommuns Parkerings AB, som är exploatör av området 
och nedan är kallad exploatören. 

2.Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra byggnation av ett parke-
ringshus i kvarteret Vulkanus.

Tidplaner      
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  3:e kvartalet 2012

Granskning 1 4:e kvartalet 2015

Granskning 2 1:a kvartalet 2017

Antagande 1:a kvartalet 2017

Laga kraft 1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detalj-
planen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen 
antas av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Genomförandetid     
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 

Begreppet �genomförandetid� innebär att planens giltighets-
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap   
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär 
att kommunen ansvarar för allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare      
Borås Stad äger huvuddelen av marken inom planområdet 
genom fastigheterna Vulkanus 6 och 7. Planområdet omfattar 
en liten remsa av fastigheten Vulkanus 13 vilken ägs av ett 
fastighetsbolag. 

Fastighetsöverlåtelse och fastighetsbildning   
Ett köpeavtal ska tecknas mellan Borås Stad och exploatören 
för köp av fastigheterna Vulkanus 6 och 7. En smal remsa av 
Vulkanus 13 avses att regleras över till angränsade fastighet 
för p-huset.

Erforderlig fastighetsbildning bedöms kunna genomföras 
i form av fastighetsreglering. Om byggrätten som kragar ut 
över allmän platsmark utnyttjas kan servitut eller 3D-fastig-
hetsbildning bli aktuell. 

Servitut och överenskommelser    
En överenskommelse har tecknats som reglerar fastigheten 
Vulkanus 15:s rätt att använda parkeringshuset på fastighe-
terna Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransport. 
Fastigheten Vulkanus 16 har använt Vulkanus 6 och 7 för 
in- och utfart för godstransporter, men någon rättighet för 
detta ! nns inte. Denna möjlighet upphör i och med planens 
genomförande.

Arrende och övriga upplåtelser    
Borås kommuns parkerings AB arrenderar idag Vulkanus 6 
och 7 av Borås Stad för parkeringsändamål. Detta arrende 
kommer att upphöra i samband med att överlåtelseavtal 
tecknas. Fastigheterna avses överlåtas till exploatören som är 
byggherre och tänkt ägare av parkeringshuset. 

4. Tekniska frågor
Området kan anslutas till kommunalt vatten, avlopp, 
fjärrvärme samt el- och tele/! berledningar. Eventuella 
anslutningsavgifter bekostas av exploatören.

Detaljplanen föranleder inga åtgärder på allmän platsmark, 
utöver ev justering av den gångbana som angränsar runt 
planerade p-huset. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 2017-01-09.
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Innan detaljplanen antas ska ett avtal ska tecknas mellan 
fastighetsägaren till Vulkanus 6 och 7 (Borås Stad) och fastig-
hetsägaren till Vulkanus 13. Avtalet avser att reglera åtgärder 
för att åstadkomma en sorts sammanbyggd väggkonstruktion 
mellan det planerade p-huset och be� ntlig fasad till Vulkanus 
13. Ett sk hängavtal ska även skrivas mellan fastighetsägaren 
till Vulkanus 6 och 7 och exploatören av p-huset som innebär 
att  kommunens ansvar regleras vidare till exploatören.

5. Ekonomiska frågor
Borås Stad har tecknat ett planavtal med exploatören som 
reglerar kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. 

Exploatören får intäkter till följd av uthyrning av p-platser. 
Exploatören får kostnader för markköp, anslutningsavgifter, 
fastighetsbildningsåtgärder samt för byggnation av parke-
ringshuset och därmed sammanhängande åtgärder, såsom ex 
omläggning av gångbana.

Borås Stad får inga kostnader på grund av planförslaget. 
Borås Stad får intäkter vid försäljning av mark. 

STADSLEDNINGSKONTORET     

Mark & Exploatering

Elisabeth Eickhoff 
Mark- och exploateringschef
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Sammanfattning

Planen har varit på granskning (utställning) enligt ÄPBL 
under perioden 12 januari � den 9 februari 2016 och har 
annonserats i Borås Tidning. Berörda fastighetsägare 
har underrättats med brev om granskningen. Under 
granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

14 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet 
samt 2 sakägare. Synpunkterna från sakägarna har lett till 
små revideringar inför antagandet. Även om planområdet 
delats upp är planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är i allt väsentligt bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Antagandehandlingen för kvarteret Vulkanus innebär 
följande ändringar jämfört med granskningshandlingen

 » Höjden på parkeringshuset har sänkts.

 » Texten angående tra! k har ändrats enligt synpunkter 
från Västta! k och tekniska.

 » En riskbestämmelse har lagts till.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna utlåtandet som sitt eget samt

 » att anta detaljplanen, med de redaktionella ändringar 
som gjorts, med stöd av 2§ i reglementet för Samhälls-
byggnadsnämnden (KF 2010-11-18).   

Handläggning
Detaljplanen ingick tidigare i detaljplanen för Centrum, 
Vitsippan 1 m.� .

Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-18 att i enlighet med 
det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21 
februari 2008 uppmana byggnadsnämnden att påbörja och 
prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 §157 att 
sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. Samrådet 

pågick under tiden den 29 oktober - den 10 december 2012. 
Inkomna synpunkter ! nns sammanställda en i en samrådsre-
dogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 §241 
att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att 
skicka detaljplanen för granskning samt att genomförandet 
av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Planen skickades ej på granskning eftersom 
exploatörerna bad om att planarbetet skulle avvakta. 

Efter samrådet tillkom ny information som gjorde att de 
olika områdena inom planen Vulkanus och Vitsippan ! ck 
tidplaner som skiljer sig åt. På grund av parkeringssituatio-

Utlåtande 1
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad 2015-04-11.

1. Yttranden från remisspart 18

G1 Kommunstyrelsen 18

G2 Länsstyrelsen 18

G3 Tra$ kverket  18

G4 Tekniska nämnden 19

G5 Miljö- och konsumentnämnden   19

G6 Borås Energi och Miljö  19

G7 Borås Elnät  19

G8 Lantmäterimyndigheten 19

G9 Stadsdel Norr  20

G10 Kulturnämnden 20

G11 Räddningstjänsten  20

G12 Fritids- och folkhälsonämnden  20

S13 Lokalförsörjningsnämnden  20

G14 Polismyndigheten 20

G15 Hyresgästföreningen 20

G16 Parkeringsbolaget 20

G17 Västtra$ k 20

G18 Skanova 21

G19 Sociala omsorgsnämnden  21

G20 AB Bostäder i Borås 21

G21 Utbildningsnämnden 21

G22 Borås City 21

G23 Försvarsmakten 21

G24 Vattenfall 21

2. Yttranden från sakägare 21

G25 Vulkanus 15 21

G25 Vulkanus 13 22

OBS!
Detta utlåtande hör till den gamla antagandehandlingen. 
Se röd ruta på sida 24.
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nen i området är det viktigt för kommunen att byggnationen 
av parkeringshuset kommer igång. Därför beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-17 §387 att dela upp 
detaljplanen för Centrum, Vitsippan 1 m.� . i två delar och 
att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin 
egen samt att skicka detaljplanen för Vulkanus på granskning. 

1. Yttranden från remisspart

G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ingen erinran.

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen 
behöver kompletteras angående påverkan på riksintresset för 
kommunikationer för att den inte ska komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken 
(MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal 
samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbal-
ken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att

bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Beträffande påverkan på riksintresset för kommunikationer 
för vägarna 40, 41 och 42 anser Länsstyrelsen i likhet med 
Tra! kverket att en förnyad bedömning av tra! kalstringen 
för parkeringshuset och påverkan på tra! ken vid Annelunds-
motet måste tas fram för att tydligt visa att inte riksintresset 
för kommunikationer riskerar att påtagligt skadas.

Flera av synpunkter som tidigare framförts i ärendet har 
beaktats. Länsstyrelsen anser i likhet med Tra! kverket att 
beskrivningen avseende riskerna med farligt gods bör ses 
över och att lämpliga åtgärder, som att huvudentréer och 
utrymningsvägar placeras vända från väg 40 och väg 42 bör 
införas på plankartan.

Kommentar
När det gäller riskbestämmelse fanns det tidigare med men 
togs bort i samråd med bygglovavdelningen som ansåg att det 
var problematiskt att formulera en bestämmelse angående att 
utgångar inte får vändas mot riksvägen då riksvägen går i en 
båge runt planområdet. Bestämmelsen tas med igen för att 
undvika överprövning. 

Kommunen anser att gjorda tra! kanalyser är tillräckliga. 
Mätningar gjorda på 41:an (fd 27/41) visar att sedan öppning-
en av den nya 27 har fordonen på väg 41 minskat med 5000 
fordon. Det vill säga att tra! kutredningen räknar med 
betydligt högre värden än vad som ! nns i verkligenheten. 

Tra! kutredningen kommer att uppdateras efter att kommu-
nens pågående utredning om kollektivtra! ken i området är 
klar. Tanken är att förändringar i kollektivtra! ken i området 
ska gynna tra! kutvecklingen i hela området. Åtgärderna 
kommer inte att belasta Annelundsmotet. 

Den tra! k till parkeringshuset som kommer att 
belasta Annelundsmotet kommer till största del från väster. 
Kommunen bedömer med sin kännedom om den faktiska 
tra! ksituationen att motet klarar planändringen. 

G3 Tra" kverket 
Planområdet ligger nära vägarna 40, 41 och 42, vilka samtliga 
är av riksintresse för kommunikationer. I samrådet för 
detaljplan för Vitsippan nämndes att det ! nns problem med 
framkomlighet och tra! ksäkerhet på väg 40 vid planområdet. 
Vi ansåg vidare att en utredning behöver för tas fram där det 
tydligt framkommer hur den tillkommande tra! ken kommer 
att påverka riksintressena väg 40, väg 42, väg 41 och väg 27.

En tra! kutredning togs också fram som redovisar beräknad 
tra! kalstring och påver-kan på tra! ken i området, daterad 
2013-05-30. Enligt utredningen räknar man med att 130 
bostäder, handel (900 kvm) och kontor (6000 kvm) skulle 
generera 1200 bil-för� yttningar under ett normalt vardags-
dygn. Detta låter dock mycket lågt räknat.

Det framgår inte om någon bedömning av tra! kalstring 
för själva parkeringshuset har gjorts, eller vilken målgrupp 
parkeringen vänder sig till. Har målgruppen kanske också 
ändrats sedan planen delats upp och höghuset inte längre 
ingår i planområdet? Med tanke på att området ligger relativt 
centralt, låter det troligt att en stor andel av parkeringarna 
kommer att användas som centrumparkering, vilket ger 
avsevärt mer tra! k än en boendeparkering.

Analyserna visar att framkomligheten skulle klassas som låg 
i dagsläget för � era av körfälten i Annelundsmotet om man 
jämför med riktvärdena i VGU. Enligt tra! kutredningen 
skulle tra! ken inte öka i Annelundsmotet som en följd 
av detaljplanen Vitsippan. Även om man inte räknar med 
minskningen till följd av den nya sträckningen av väg 27.) 
Den största delen av tra! ken skulle istället komma norr- och 
söderifrån via det kommunala vägnätet. Det behöver beskri-
vas hur man kommer fram till detta.

Med tanke på de stora tra! kströmmarna mellan Borås och 
Göteborg borde det vara en stor andel som kommer att ta 
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sig till planområdet via väg 40 och Annelundsmotet. Även 
i planbeskrivningen antyds detta, då det beskrivs att parke-
ringshuset kommer att bli väl synligt från riksväg 40 och att 
den med lämplig skyltning snabbt signalerar besökande till 
Borås om en plats för att ställa undan sin bil.

Eftersom det redan idag är problem med framkomligheten 
i Annelundsmotet anser Tra� kverket att en förnyad bedöm-
ning av tra� kalstringen för parkeringshuset bör tas fram. 
Kommunen behöver också se över påverkan på tra� ken vid 
Annelundsmotet. Tra� kverket vill gärna ha ett fördjupat 
samråd kring dessa frågor med kommunen.

Skyltning
Vad gäller skyltning ska reklam placeras och utformas på 
ett sätt som är acceptabelt med hänsyn till tra� ksäkerheten. 
Elektroniska bildväxlande skyltar som riktar sig till tra� -
kanter bör inte förekomma utmed allmänna vägar då de kan 
utgöra en tra� kfara.

Både väg 40 och väg 42 är utpekade leder för farligt gods. 
Enligt planbeskrivningen klarar man Länsstyrelsens rekom-
mendationer då parkeringshuset hamnar 50 meter från 
vägen. Det � nns dock inga fasta generella skyddsavstånd för 
olika typer av verksamheter enligt Länsstyrelsens riskpolicy. 
Parkeringshuset hamnar också som närmast ca 30 meter 
från påfartssträckan till väg 40. Även här kan förekomma 
transporter av farligt gods.

Beskrivningen avseende riskerna med farligt gods kan därför 
ses över. Lämpliga åtgärder, som att huvudentréer och 
utrymningsvägar ska placeras vända från väg 40 och väg 42 
bör också införas på plankartan.

Vi vill också informera om att planområdet ligger inom 
två av de alternativa korridorer som redovisas i samråds-
handlingen för lokalisering av höghastighetsjärnvägen 
Götalandsbanan. Dessa korridorer är tänkta att förläggas i 
tunnel. Planområdet tangerar också ytterligare en korridor 
som är tänkt att gå i markläge.

Kommentar
Kommunen anser att gjorda tra� kanalyser är tillräckliga. 
När det gäller skyltning behandlas den frågan i kommande 
bygglov. I övrigt se kommentar till Länsstyrelsen.

G4 Tekniska nämnden
I planbeskrivningen � nns otydligheter kring tra� kföringen 
och reglering av gator i området. I de tidigare diskussioner 
som förevarit med fastighetsägare i området fanns en idé 
om att göra Österlånggatan från Södra Torget fram till nu 
aktuell fastighet i kv Vulkanus till gågata med gångpassage 
över Fabriksgatan. I planbeskrivningen anges aktuell del av 
Österlånggatan både som gågata och gångfartsområde. Hur 

gatan regleras behöver inte anges i planförslaget utan mer 
intressant är att gatan kommer att utformas som gågata/
gångfartsområde.  Tillfart till området kommer endast att ske 
från Lidaholmsgatan och inte som anges i planförslaget även 
från Fabriksgatan. Utfart från området för biltra� k behöver 
studeras ytterligare i kommande detaljplan för kv Vitsippan. 
Utfart ska endast vara möjligt österut på Fabriksgatan där 
hänsyn måste tas till de oskyddade tra� kanternas säkerhet 
vid planerad gångpassage. 

Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot förslaget 
till detaljplan och tillstyrker detsamma.

G5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningens synpunkter gällande delen Vulkanus 6 
och 7 har besvarats i samrådsskedet för Vitsippan.

G6 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö har inte yttrat sig i granskningen.

G7 Borås Elnät 
Borås Elnät accepterar att E-område för transformatorstation 
placeras inom Kv. Vitsippan 1. E-området i Kv. Vitsippan 1 
är en förutsättning för framtida byggnation i området.

För anslutning till elnätet kan långa leveranstider förekomma 
beroende på vilken storlek på elservis som kommer att 
behövas. Därför bör exploatören beställa elservis i god tid 
innan planerad inkoppling.

Eventuell � ytt av be� ntliga ledningar bekostas av initiativta-
garen.

Stadsnät har ledningar i planområdet. Dessa skall beaktas 
vid schaktning och ombyggnad i fastighet. All eventuell 
� ytt av ledningar bekostas av initiativtagaren. Underlag om 
ledningarnas läge fås genom ledningskollen.se. I övrigt ingen 
erinran.

Kommentar
Synpunkten vidarebefordras till exploatören

G8 Lantmäterimyndigheten
I genomförandebeskrivningen beskrivs att det �krävs� 
3D-fastighetsbildning för att kunna utnyttja den byggrätt 
som skjuter ut över allmän platsmark. För att bilda ett 3D 
fastighetsutrymme ska det emellertid stå klart att åtgärden är 
lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda 
ändamålet (FBL 3:1a 2:a stycket). Punkten 3 bör därför 
lämna utrymme även för andra lösningar.

I planbestämmelserna beskrivs att lokalgata (P) ska utgöra 
utrymmet �från markplan till en fri höjd av 4,7 meter�. Detta 
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förutsätter att inte marknivån ändras över tid. För att undvika 
framtida problem bör referensen till markplan ersättas med 
direkta höjdangivelser.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen uppdateras. 

G9 Stadsdel Norr 
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till detaljplanen och 
har inget att erinra mot granskningsförslaget. 

G10 Kulturnämnden
Kulturnämnden har inte yttrat sig i granskningen.

G11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inte yttrat sig i granskningen.

G12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till planen att bygga ett 
parkeringshus på den angivna platsen.

Redan i yttrandet över remissen om bebyggelse i kvarteret 
Vitsippan lyfte förvaltningen trygghetsfrågorna. Det har man 
tagit fasta på detaljplanen genom att planera för � era ingång-
ar till parkeringshuset, vilket bidrar till att � er människor 
är i rörelse i området. Dessutom lyfts frågan om trygghet i 
samband med utformningen och planeringen av entréer samt 
vilken belysning man väljer inne i parkeringshuset. Ytterligare 
en aspekt på tryggheten i området är hur man väljer att belysa 
externt. Önskvärt vore att gångstråket längs med byggnaden 
får bra belysning, genom fasadbelysning och/eller effektiv 
gatubelysning. 

Det är positivt att man tar ett större grepp över gång- och 
cykelnätet söder om Södra Torget, genom att t ex förbättra 
övergången över Fabriksgatan med en upphöjd gångbana. 
Dock behöver man beakta tra� ksituationen för oskyddade 
tra� kanter i korsningen Bryggaregatan och Olovsholmsgatan, 
då � er bilister antas korsa den be� ntliga gång- och cykelvä-
gen, för att ta sig in och ut ur parkeringshuset.

I området kommer det att � nnas goda möjligheter att 
pendelparkera och åka kollektivt. Det är bara ett par minuters 
gångväg till Södra torget och tio minuter till Resecentrum, 
vilket ger goda förutsättningar att använda parkeringshuset 
som pendlingsparkering för både bil och cykel. 

Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget att göra om 
Österlånggatan till en dubbelriktad gångfartsgata. Förvalt-
ningen skulle hellre se att den enkelriktades. Allt för att sätta 
gångtra� kanternas säkerhet i första rummet. Gång- och 
cykelleden från de södra stadsdelarna är välanvänd och de 
som inte fortsätter mot Södra Torget via Bryggaregatan väljer 
att vika av på Olovsholmsgatan redan idag. Med ett tydligare 

gångstråk längs Österlånggatan kommer troligen ännu � er att 
göra det valet, vilket kan leda till kon� ikter mellan de olika 
tra� kslagen med de oskyddade tra� kanterna som förlorare.

Kommentar
Synpunkterna angående vägstrutkur vidarebefordras till 
tekniska och Spa. Synpunkten om belysning i parkeringshuset 
vidarebefordras till exploatören. 

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på byggnation av 
ett p-hus i detta område då det efter stor om� yttning har 
ökat antalet arbetsplatser i området samt att ett p-hus här 
också sannolikt borde minska behovet av p-platser i de ännu 
centralare delarna av staden.

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna detaljpla-
nen.

G14 Polismyndigheten
Polismyndigheten har ej yttrat sig i granskningen.

G15 Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen har inget ytterligare att erinra utöver 
tidigare svar.

G16 Parkeringsbolaget
Parkeringsbolaget har ej yttrat sig i granskningen.

G17 Västtra# k
Västtra� k ifrågasätter valet att prioritera biltra� k i staden 
genom att använda centrala ytor till � er parkeringsplatser 
i ett område med god kollektivtra� kförsörjning. Vi har 
tidigare i år svarat på förslaget om en ny parkeringsnorm för 
Borås stad (dnr 2015/SBF0029), där vi framför en önskan 
om att parkeringsnormen på ett tydligare sätt används som 
styrmedel för att öka det hållbara resandet i form av gång, 
cykel och kollektivtra� k. 

I detaljplanen beskrivs områdets närhet till kollektivtra� k 
och vi på Västtra� k skulle vilja att Borås stad tog denna 
chans att arbeta mer strategiskt för att få � er att använda 
kollektivtra� ken i linje med en hållbar stadsutveckling och 
inte, som i detta fall, cementera en prioritering av biltra� ken. 
Borås är en stad med höga ambitioner och vill växa och attra-
hera � er och i alla former av expansion är det viktigt att göra 
aktiva val så att infrastruktur och andra fysiska, stora inves-
teringar följer en hållbar riktning. Kollektivtra� ken behöver 
ges så bra förutsättningar som möjligt för att bli en naturlig 
stomme i stadsplaneringen och i vissa fall behöver det ske 
på bekostnad av biltra� ken. Att parkeringshuset, enligt 
tra� kutredningen som presenteras i detaljplanen, kommer att 
bidra till att antalet fordonsrörelser i området ökar med 1200 
per dygn i ett redan ansträngt område medför försämringar 
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för kollektivtra� kens framkomlighet. Med tanke på att Borås 
Stad i många andra sammanhang, exempelvis den framtida 
Götalandsbanan, framstår som moderna, engagerade och 
måna om att ge kommande generationer goda förutsättningar 
ser vi inte hur denna detaljplan ryms inom de ambitionerna. 

Västtra� k vill vara tydliga med att vår de� nition av en 
pendelparkering inte stämmer överens med den som 
presenteras i planen och vi anser inte att byggandet av 
parkeringshuset går i linje med våra gemensamma mål för 
kollektivtra� kresandet utan tvärtom att det går emot den 
riktningen. En pendelparkering syftar i första hand till att 
knyta glesare bebyggelse till starka regionala pendlingsstråk 
och bör ligga i nära anslutning till dessa, inte 1 km som är det 
avstånd till Borås resecentrum som nämns i detaljplanen. Att 
de som reser till parkeringshuset med bil skulle ta sig vidare 
därifrån med stadstra� ken från Södra torget är inte troligt 
utifrån våra bedömningar. 

Kommentar
Styckena om kollektivtra� k ändras något enligt västtra� ks 
synpunkter. Frågan om översiktligtra� kplanering hänvisas 
till stadskansliet. 

G18 Skanova
Skanova har ej yttrat sig i granskningen.

G19 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden har ej yttrat sig i granskningen.

G20 AB Bostäder i Borås
AB Bostäder i Borås har ej yttrat sig i granskningen.

G21 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har ej yttrat sig i granskningen.

G22 Borås City
Borås City har ej yttrat sig i granskningen.

G23 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

G24 Vattenfall
Vattenfall har ej Yttrat sig i granskningen

2. Yttranden från sakägare

G25 Vulkanus 15
Vulkanus 15 har sedan samrådet bytt ägare. 

HanssonGruppen Borås AB (�HanssonGruppen�) är posi-
tiva till att grannfastigheten bebyggs med ett parkeringshus. 

Det � nns dock ett antal synpunkter som måste tillgodoses 
innan detaljplanen kan accepteras. Genomförandebe-
skrivning hänvisar till ett avtal som ska slutas mellan Borås 
stad, Borås stads Parkeringsaktiebolag och ägaren till 
Vulkanus 15 innan detaljplanen antas. HanssonGruppen har 
per den 2016-02-05 tagit del av ett första utkast till avtal och 
avser återkomma med synpunkter på detta i separat dialog 
med nämnda parter. Avtalet måste hantera alla de frågor 
som uppstår i form av direkt/indirekt påverkan på Vulkanus 
15 och dess hyresgäster i samband med en byggnation av ett 
parkeringshus. 

Gällande detaljplaneförslaget 
Prickad mark i det föreslagna ljusschaktet har utgått från 
plankartan vilket tar bort den enda rätten i planen för Vulka-
nus 15 att behålla någon form av dagsljus till byggnadens 
gavel. Den prickade marken ska återinföras i planen. Placer-
ing av parkeringshuset så nära Vulkanus 15 kommer att 
avsevärt försämra uthyrningsmöjligheter för, i Vulkanus 15, 
berörda lokaler. Det är avgörande att ljusschaktets placering 
säkerställs. Byggnationen av ett parkeringshus skall i möjli-
gaste mån även i övrigt utföras så att mesta möjliga dagsljus 
till ljusschaktet möjliggörs. 

Byggnadshöjdsangivelser i planen på + 165,0 m medger 
en byggnad som kommer att skugga och ta bort utsikter 
från en framtida tillbyggnad av Vulkanus 15. Formen på 
parkeringshuset över +159,0 m ska utformas med hänsyn 
till utsikt från och skuggning av Vulkanus 15. Hiss och 
trapphus mot Öster-långgatan bör planeras så att det vid en 
framtida tillbyggnad av Vulkanus 15 går att nyttja dessa för 
accesspunkt (via exempelvis gångbro) mellan taken på parker-
ingshuset och Vulkanus 15. Hisschaktet och trapphuset bör 
därför redan från början byggas så att dessa går hela vägen 
upp på taket på parkeringshuset, varifrån en accesspunkt över 
till taket på Vulkanus 15 sedan är möjlig. Vulkanus 15:s rätt 
att nyttja hiss/trapphus bör regleras i särskilt servitut. Den 
spiraltrappa som idag är inritade i ritningsförslaget framtaget 
av Tengboms bör därmed ersättas av en förlängning av 
ordinarie trapphus. 

Genom att inlastningsmöjligheterna till lastkajen försvin-
ner från Vulkanus 15 skall in-/utlastning göras möjligt via 
Österlånggatan. Denna möjlighet skall avtalas med Borås 
Stad eller införas i en ny detaljplan för Vulkanus 15. 

Det noteras att inga av bjälklagsplanerna i parkeringshuset 
stämmer höjdmässigt med motsvarande i Vulkanus 15. Till-
gänglighet mellan fastigheterna för rullstolsburna kommer att 
vara begränsad. 



DETALJPLAN 23

Ljusschaktets utformning måste säkras. T. ex: dimensioner, 
färg- och ljussättning och materialval och öppningar i parker-
ingshusets fasad, som möjliggöra utblickar från Vulkanus 15. 

Parkeringsbolaget skall bekosta och utföra brandskydd-
såtgärder mellan fastigheterna.  Parkeringsbolaget skall 
bekosta, utföra och fullgott återställa vid igensättning av 
fönsteröppningar, såväl invändiga som utvändiga i Vulkanus 
15. De fönster Parkeringsbolaget avser �sätta igen� bör 
kompenseras med upptagande av andra fönster, på lämpligt 
ställe. 

Parkeringsbolaget skall bekosta och utföra demontering/
rivning av lastkajen och skärmtaket samt bekosta fullgott 
återställande av fasaden såväl insida som utsida på Vulkanus 
15. Eventuella fönster/dörrar vid lastkajen som måste sättas 
igen skall även dessa till fullo återställas i såväl fasad som 
invändigt. Detta gäller även de ljusinsläpp i form av tegelglas 
som Vulkanus 15 har som ljusinsläpp i sitt garage. 

Vulkanus 15 skall medges rätt att använda det föreslagna 
trapphuset och hissen på Vulkanus 6 samt att Vulkanus 15 
medges rätt att i den mån det är möjligt anlägga dörrar från 
trapphuset in till Vulkanus 15. 

Vulkanus 15 medges rätt att i samförstånd och tillsammans 
med Parkeringsbolaget och bygga en eller � era kopplingar i 
form av gångbroar eller liknande till Vulkanus 6. Kostnaden 
för sådana kopp-lingar bekostas av Parkeringsbolaget och 
Vulkanus 15 enligt separat överenskommelse. 

I händelse att Vulkanus 15 och Vulkanus 16 överenskommer 
om in-/ut� öde av hyresgäster via dessa kopplingar skall även 
Vulkanus 16 vara med och betala sin del av kostnaderna, samt 
inneha servitutsrätt för nämnda passager. 

Parkeringsbolaget ska efter begäran från Vulkanus 15 när till-
byggnad sker på taket, göra minst det antal platser som krävs 
enligt p-normen för bostäder, samt minst 20 st parkering-
splatser för kontorsändamål tillgängliga för långtidsuthyrning 
till hyresgäster eller lägenhets-/bostadsrättsinnehavare på 
Vulkanus 15, till en marknadsmässig hyra. 

Vulkanus 15 bör via servitut ha rätt att nyttja ljusschaktet för 
möjligheten att utföra underhållsar-beten på byggnaden på 
Vulkanus 15. 

Säkerställande av tillfredsställande bortforsling av regnvatten 
i ljusschaktet, samt montering av platonmatta eller liknande 
mot sockeln på Vulkanus 15 bör anordnas och bekostas av 
parkeringsbolaget, då regnvattnets förutsättningar förändras.

Kommentar
De kopplingar med gångbroar mellan Vulkanus 15 och 
Vulkanus 5 och 6 som fastighetsägaren efterfrågar går ej att 
kombinera med fastighetsägarens önskemål om att återinföra 
prickmarken på plankartan. Kommunen tillgodoser därmed 
önskemålet om att möjliggöra för framtida kopplingar mellan 
husen. 

Vulkanus 15 har ingen rätt att kräva att parkeringsbolaget 
skall tillhandahålla parkering för Vulkanus 15s expan-
sionsplaner. Detta måste, som merparten av Vulkanus 15s 
synpunkter, lösas genom överenskommelser fastighetsägarna 
emellan.

De frågor som måste lösas i planen kommer att regleras i 
avtal mellan Borås Stad, Parkeringsbolaget och Vulkanus 15.

Övriga frågor om byggnaden på Vulkanus 6 och 7 utformn-
ing är bygglovfrågor som ej kan regleras i detaljplan eller i 
avtal.

G25 Vulkanus 13
Ombud för Vulkanus 13 framför följande synpunkter. Det 
har föreslagits ett avstånd mellan fasaderna om 50 cm. Enligt 
vår mening är det bättre att man bygger ihop byggnaderna 
för att eliminera behovet, möjligheten, till underhåll på 
Vulkanus 13s gavelfasad. Allt förutsatt att man kan ! nna 
lämpliga uthålliga tekniska lösningar för vilket ägaren till 
parkeringshuset åtar sig att svara genom utförande eller 
ekonomiskt.

Uppförandet av parkeringshuset skall genomföras på s.k. 
totalentreprenad vilket ger stora möjligheter under projekte-
ringstiden att göra bra tekniska lösningar vid anslutningar till 
angränsande fastigheter. Skulle det som det påstås av parke-
ringsbolaget, vara så att tomtgränsen ligger i parkeringshusets 
utsidas vägg, d.v.s. ca 50 centimeter från be! ntlig gavel 
anser Vulkanus 13 att man ska reglera fastighetens gräns till 
be! ntlig gavels utsida. 

Betongfasaden mot Vulkanus 13 skall utföras i slät inte 
färglagd och obehandlad puts. Om man avser att färgsätta 
betongfasaden vill vi att detta redovisas i planen. Ge gråmar-
kerinade ytorna skall enligt planförslaget vara av rostfritt 
metallnät som inramas av betong i fasadens ovankant och 
sida mot Vulkanus 15 samt vid pelare och bjälklagskanter. 
Vulkanus 13 menar att utförandet i preciserats i förslagets på 
sådant sätt att Vulkanus 13 kan bilda sig en uppfattning om 
utförandet är estetiskt godtagbart, ej heller om utförandet kan 
förhindra insyn, störande ljus, buller på sätt som kan godtas 
av Vulkanus. Här efterfrågas preciseringar. 

Förslaget ger en byggrätt med hushöjd om max 30,1 meter, 
vilket inte är godtagbart. Den är drygt 11 meter högre än 
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högsta höjd för byggnad på Vulkanus 13. Bygglovsansökan 
för parkeringshuset är ritad i höjd med Byggnaden Vulkanus 
13 vilket är acceptabelt. Om man på Vulkanus önskar bygga 
högre för exempelvis kontor, bostäder eller andra verksamhe-
ter för det vara föremål för ett särskilt detaljplaneärendet om 
det blir aktuellt.

I förslaget � nns inte redovisat hur man tänker sig passage/
tillträde till parkeringshuset för Vulkanus 13. Det saknas. 

Kommentar
Planområdets avgränsning hade kunnat justeras om det 
påtalats under samrådet. Dock � nns ingen möjlighet att plan-
lägga Vulkanus 13s fastighet i det skedet planen är nu. Det 
� nns heller ingen byggrätt för parkeringshus på fastigheten 
Vulkanus 13 som gör att det går att bygga ihop byggnaderna 
genom att bygga parkeringshuset fram till be� ntlig byggnad. 
Parkeringsbolaget har heller igen skyldighet att underhålla 
någon annans fasad.

Fasadmaterial, fönster mm. kommer inte att styras i 
detaljplanen. Det är heller inte grannfastigheternas uppgift 
att godkänna byggnadens estetiska kvalitéer. Dessa frågor 
kommer att regleras i kommande bygglov. 

Övriga frågor om byggnaden på Vulkanus 6 och 7 utform-
ning är bygglovfrågor som ej kan regleras i detaljplan eller i 
avtal. 

Detaljplanen förhindrar inte passage tillträde till Vulkanus 13 
men det är upp till fastighetsägarna i området att tillsammans 
se över hur dessa frågor kan lösas i kommande bygglov. 

Synpunkten om byggnadens höjd går att tillgodose i 
detaljplanen och därför sänks byggnaden med undantag 
för hisschakt som får sticka upp över högsta byggnadshöjd. 
Synpunkterna på detaljplanen anses därmed tillgodosedda. 

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Kristina Axelsson  
plan- och bygglovchef   planarkitekt

OBS!
 » Observera att detta är ett gammalt utlåtande från 2015-

04-01 och att den reviderade granskningshandlingen 
för kvarteret Vulkanus även innebär följande ändringar 
jämfört med antagandehandlingen.

 » Höjden på parkeringshuset har sänkts ytterligare för att 
stämma överens med planuppdrag på Vulkanus 15.

 » Planen har utökats 0,5 meter in på fastigheten Vulkanus 
13 och en tvingande bestämmelse om att bygga ihop 
fastigheterna har lagts till.

 » Även andra ändringar har gjorts i texten och bilderna för 
att de ska stämma överens med ändringarna ovan.
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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 in� ytande.

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 be! ntlig 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 � era 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 ! nns 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 � er 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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Planprocessen.

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 över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
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 ! nns 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 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

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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Adriana Waris 2016-01-25 Dnr 2016/SDNN0005 
Utredningssekreterare  
 
    
 
 

Granskning av detaljplan för Centrum, 
Vulkanus 6 och 7 - Parkeringshus vid 
Lidaholmsgatan, Borås  
Diarienummer: BN2015-2361 
 

Ärendet 
Stadsdelsförvaltningen Norr har ombetts att svara på remissen: Granskning 
av detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 – Parkeringshus vid 
Lidaholmsgatan, Borås. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till 
detaljplanen och har inget att erinra mot granskningsförslaget.  
 
Bakgrund 
 
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus 
inom kvarteret Vulkanus. Planområdet ligger i korsningen mellan 
Lidaholmsgatan och Österlånggatan. Parkeringshuset ska ha en hög 
arkitektonisk kvalitet. Fastigheterna runt om parkeringshuset får egna 
ingångar via trapphus och hissar som gör att människor kommer att vara i 
rörelse i parkeringshuset under en stor del av dygnet. Detaljplanen har varit 
på samråd 2012 som en del av detaljplanen för kvarteret Vitsippan, men har 
inför granskningen delats i två planer för att parkeringshuset och bostäderna 
i kvarteret Vitsippan har fått olika tidplaner. 
 
Nämnden har under 2012 svarat på remissen som berört både nya bostäder i 
kv. Vitsippan samt parkeringshus i kv. Vulkanus. Nämnden har i sitt 
yttrande framfört synpunkter som gäller gestaltning av parkeringshuset samt 
behov av en säker trafikmiljö, säkra och attraktiva gång- och cykelstråk och 
attraktiva stadsmiljöer inom planområdet. Dessa synpunkter ingår i 
granskningsförslaget. Nämndens synpunkter från remissrundan översänds 
till exploatören/parkeringsbolaget. Nämndens synpunkter som handlar om 
behov av en säker trafikmiljö, säkra och attraktiva gång- och cykelstråk och 
attraktiva stadsmiljöer ingår i det fortsatta detaljplanarbetet för Centrum.  
 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(3) 
 
  
Adriana Waris 2016-01-25 Dnr 2016/SDNN0005 
Utredningssekreterare  
 
    
 
 

 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära ekologiska konsekvenser. En 
behovsbedömning för planen gjordes i samband med planen för Centrum, 
Vitsippan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) inte behövs. Parkering är den lämpligaste mark-
användningen på platsen.  
 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås 
Stad. Ekonomiskt perspektiv beskrivs i avsnitt Genomförandebeskrivning. 
Borås Stad får inga kostnader på grund av planförslaget. Borås Stad får 
inkomster vid försäljning av mark.  
 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
Centrum är i behov av smarta parkeringslösningar som kan frigöra mark för 
andra projekt då staden förtätas med fler bostäder, verksamheter och 
grönområden. Parkeringshusets gestaltning i kombination med 
trafiksituation och gång- och cykelpassager inom kvarteret påverkar 
upplevelsen av trygghet och säkerhet.  
 
Barn och unga 
Barn och ungdomar påverkas av detaljplanen. Positiv påverkan avser de 
föreslagna trafikåtgärder för bil- och gångtrafik i centrum då dessa skapar en 
tryggare trafikmiljö.  
 
Likabehandling 
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet. 
Parkeringshuset är tillgänglighetsanpassat. Tillgänglighet för 
funktionshindrade beaktas i detaljplanen. 
 

Omvärldsperspektiv 
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet. 
 

Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-02-22. 
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Adriana Waris 2016-01-25 Dnr 2016/SDNN0005 
Utredningssekreterare  
 
    
 
 

Remissinstans 
Ärendet har inte skickats på remiss. 
 
 
 
STADSDELSFÖRVALTLNINGEN NORR 
 
 
 
 
Anna Stenström 
Administrativ chef 
 
 
Svar på Granskningsförslaget har anmälts till nämnden 2016-02-22. 



 

   
 
 
 
 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

 

Underrättelse om granskning för detaljplan Hulta, H ultahus m. fl, Hulta  
Torg, Borås Stad.  

 
Förslag till beslut: 
 
Förskolenämnden beslutar att: 
 
1. tillstyrka detaljplanen för Hulta, Hultahus 4 m.fl, Hulta Torg, Borås Stad.  

Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
2. tydliggöra vikten av att Förskolenämnden görs delaktig i kommande arbete i området.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Datum Ordförande 
 
 
 

Tillstyrkes 

Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
 

   

Datum Vice ordförande 
 
 
 

 
Diarienummer: 2017/FN0028 214 
Handläggare: Emelie Hansson 

 
Ärende 7 
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 2017-02-21                     D nr 2017/FN0028 

 
Emelie Hansson    
Nämndsekreterare 

 
         
                             
                           
  

Remissvar granskning för detaljplan för Hulta, 
Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad.  
BN2016-317 
 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta att: 
 

1. tillstyrka detaljplanen för Hulta, Hultahus 4 m.fl, Hulta Torg, Borås 
Stad. Upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens 
yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

2. tydliggöra vikten av att Förskolenämnden görs delaktig i kommande 
arbete i området.   

 
Sammanfattning 
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt 
Trallingsgatan och Månsinggatan. Syftet med detaljplanen är att tillåta fler 
bostäder i området och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga 
lokaler för livsmedel. Vidare är syftet att utöka byggrätterna för befintliga 
bostadshus för att tillåta om - och tillbyggnader, nybyggnad och 
komplementbyggnader samt att tillåta mindre om - och tillbyggnader på 
befintliga verksamhetslokaler. Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i 
området genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt att 
skapa större utrymme för parkområdet och skapa en gång - och cykelväg 
mellan Hultagatan och Ekarängen.   
 
Beslutsunderlag 
Granskning av detaljplan samt samrådsredogörelse.   
 
Nämndens yttrande 
Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen och har inget att erinra 
mot granskningsförslaget.  
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Emelie Hansson    
Nämndsekreterare 

 
Förskolenämnden anser dock det vara nödvändigt att vara delaktiga i 
kommande arbete kring Hulta Torg området då förskolan är placerad mitt i 
området.  
 
 
 
Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.  
 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
 
Förvaltningschef  
Pernilla Bjerkesjö 
 
 
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 



Detaljplan för Hulta,

Hultahus 4 m.#. (Hulta Torg)

BN 2016-317Dp Granskning
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Sammanfattning
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostads-
kvarter samt Trallingsgatan och Månsingsgatan. Detaljplanen 

bostäder i området, bland annat i form av ett nytt bostadshus 
i 16 våningar. Vidare möjliggörs en omvandling av torgytan, 
utökad parkyta, en gång- och cykelväg utmed Månsingsgatan, 

gemensamt parkeringsdäck för bostäderna i området kan 
byggas.
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 idag är bostadsområdets mark tas med i planområdet för 
att möjliggöra en ny gång- och cykelbana mellan Hultagatan 
och Ekarängen. En liten del av grönområdet Ekarängen 
innefattas för att möjliggöra angöring för förskolan på 
Hultahus 5. I planområdet innefattas även Månsingsgatan 
och Trallingsgatan. Ca 200 meter norr om området sträcker 
sig Riksväg 40 i öst-västlig riktning. Planområdet är ca 32 600 
m2. Marken i området ägs i huvudsak av AB Bostäder. Borås 
Stad äger gatorna samt fastigheten Hultavall 2 där det idag är 
markparkering samt en mindre teknikbyggnad. 

Gällande detaljplan
Gällande planer för området är stadsplaner från 1963 
respektive 1966. De anger att torgområdet får användas 
för handelsändamål. Området får ha byggnader som är 1-2 
våningar. Bostadskvarteret Hultavall 1 är planlagt för bostä-
der, men byggrätten för bostädernas parkering är begränsad i 
yta och höjd. Trallingsgatan och Månsingsgatan är planlagda 
som allmän platsmark i form av gata. Fastigheten Hultavall 2 
är planlagd som ett område till för allmänt ändamål. 

1. Inledning

Planens syfte 

och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler 
för livsmedel. Vidare är syftet att utöka byggrätterna för 

nybyggnad av komplementbyggnader samt att tillåta mindre 

Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området 
genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt 
att skapa större utrymme för parkområdet och skapa en gång- 
och cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen.

Planområde
Planområdet innefattar Hulta Torg och ett intilliggande 
bostadskvarter. Området ligger i östra delen av Borås tätort, 
drygt 2 km fågelvägen från Borås centrum. Planområdet 
avgränsas av Hultagatan i norr, grönområdet Ekarängen i 
söder och Vitingsgatan i väster. I öster avgränsas området av 
bostadskvarteret Hultavas. En smal remsa av det som

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.#., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.

Gällande planer. Brunt område är planlagt för handel, gult för bostäder, grönt för park, grått för parkering, blått för industri och vitt för gata eller allmänt ändamål. 

BEFINTLIGT BOSTADSOMRÅDE

HULTAVALL 1

HULTAVAS 1

TORGOMRÅDET

HULTAHUS 4 & 5

HULTAVALL 2

EKARÄNGEN

HOLMENS LUND

V
itin

g
sg

atan

Trallin
g
sg

atan

Hulta
gatan M

ån
sin

g
sg

atan
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Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjlighe-
ten till omvandling av torget och ytterligare bostäder. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016-
000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23 

samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur och historik

åtta våningar och lamellhus i tre våningar. Inom planområ-

sidan Hultagatan är det i huvudsak naturmark och parke-
ringsytor, bortsett från en gård, Holmens gård, som består av 
en huvudbyggnad och tre tillhörande gårdsbyggnader. 

Området sett från ovan med den planerade bebyggelsen markerad med vita, streckade linjer.  

Området Hulta började byggas i mitten av 1960-talet och 
började med att sex punkthus och tre lamellhus uppfördes 
1964-65 i kvarteren kring Vitingsgatan, Trallingsgatan och 
Fessingsgatan. Därpå följde byggnation av kvarteren kring 
Fessingsgatan, Blejdegatan och Skillingsgatan 1966-67. 

Hulta Torg började byggas i slutet på 1960-talet. Området 
byggdes enligt planeringsidealet med grannskapsenheter, 
vilket innebär att enskilda bostadsområden skulle ha en egen 
samlingspunkt med service och olika samhällsfunktioner. 
Den största torgbyggnaden - kallad Hultahallen - byggdes 
1969 och här fanns ursprungligen både Ica och Konsum. 
Därefter uppfördes övrig centrumbebyggelse vid torget. 

Hulta Torg består i dagsläget av tre huvudbyggnader med en 
torgyta emellan. Den största byggnaden innehåller en ICA-
butik och en pizzeria. Mot Hultagatan är det inlastning och 
parkering. De två mindre torgbyggnaderna är soutteränghus 
och rymmer en fritidsgård, en spelbutik, en frisörsalong, 
en fotvårdssalong och en samlingslokal. Det har fram till 
nyligen funnits en bank, ett konditori och andra butiker vid 
torget men dessa lokaler står i dagsläget tomma. På andra 
våningen i en av torgbyggnaderna har det precis byggts en 
förskola med fem avdelningar, ca 100 barn. Förskolan har sin 
entré och sina lekytor söderut, i anslutning till parkområdet 
Ekarängen.

NYTT PARKERINGSDÄCK

NY LIVSMEDELSBUTIK

NYTT BOSTADSHUS

UTÖKAT PARKOMRÅDE

ÖPPEN YTA

FÖRSKOLEGÅRD
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Området sett från Hultagatan. 

Det nya bostadshuset sett från Hultagatan. I bild syns även den planerade ICA-butiken samt en del av parkeringsdäcket. Fotomontage: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

Ny bebyggelse
-

naden rivs och ersätts av en ny, mindre handelsbyggnad 
närmare Hultagatan. På en del av platsen där livsmedelsbuti-
ken ligger nu blir det istället möjligt att bygga ett bostadshus 

ha exempelvis kontors- och butikslokaler. AB Bostäder har 
tagit fram ett förslag på utformning av det nya bostadshuset 
med lägenheter i olika storlek mellan 1-4 rum och kök. 
Byggnaden är planerad i form av två lägenhetsvolymer med 
ett gemensamt uppglasat trapphus. Entrén placeras åt norr i 
riktning mot Hultagatan.

De två mindre torgbyggnaderna och de funktioner som 

möjligt att ha butiker, samlingslokaler, restauranger m.m. 
men även skola, vård och bostäder. Bostäder tillåts endast på 

vara kvar men får istället sin huvudentré i riktning mot det 
nya parkområdet i änden av Trallingsgatan. Passagen mellan 
de två torgbyggnaderna planeras att stängas för att förskolan 
ska få en större lekyta och för att göra utrymme för uteserve-
ring på torget. 
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bland annat med skiftande takform och -vinklar. Fasaderna 
är i ljus slätputs och fönsterpartier har detaljer i mörk plåt. 
Utseendet har en tidstypisk utformning som speglar det 
arkitekturideal som rådde under tiden som torget byggdes. 
Utseendet på byggnaderna ska därför bevaras och eventuell 
ombyggnation ska göras med stor varsamhet och utformas 

bevaras.

På fastigheten Hultavall 1, där det idag är två garagelängor 
och markparkering möjliggörs att ett parkeringsdäck kan 
byggas. Det föreslagna parkeringsdäcket ska vara till för 
samtliga bostäder inom planområdet. På samma plats är 
det i planförslaget möjligt att bygga bostäder och centrum i 
upp till tre våningar. Om byggrätten används för att bygga 

Hultagatan. Om platsen enbart används för parkeringsdäck 
får det inte byggas högre än att översta planet får sin infart 
i höjd med Trallingsgatan. Det översta planet får inte heller 
byggas in med tak, med anledningen att anläggningen inte 
ska bli för hög ut mot Hultagatan. 

på med en våning. I detaljplanen ryms sammanlagt ca 200 
nya bostäder, varav 100 av dem i det planerade höghuset.

Stadsbild och gestaltning

vilket gör att bebyggelsen som detaljplanen tillåter passar in 
i omgivningen. Den nya bebyggelsen innebär att stadsbilden 

ersätts av ett 16 våningar högt bostadshus som kommer 

i området gör. Förslaget medför också att upplevelsen av 
torgområdet i stort förändras då torget får en mer öppen 
utformning än i dagsläget. 

Upplevelsen av gaturummet utmed Hultagatan förändras 
genom att en ny handelsbyggnad byggs på mark som idag 
består av markparkering och att ett nytt parkeringsdäck 

-
ringsdäcket ska passa in i omgivningen och inte upplevas 
slutet och enformigt måste stor vikt läggas vid dess utform-
ning. Hur parkeringsdäcket utformas spelar stor roll för 
områdets trygghet och det är därför viktigt att stor omsorg 
läggs vid utformning och materialval. Ur ett trygghetsper-
spektiv är det positivt med variation både i byggnadsform 
och material. Det är viktigt att ha partier med genomsiktligt 
material för in- och utsyn. Det är också positivt med gröna 
inslag i form av till exempel partier med väggväxter som kan 
samspela med trädraden utmed Hultagatan och skapa en 

Bilden visar byggnadens karaktäristiska utseende på fasad och fönsterpartier. 

Byggnadens utseende bevaras genom en varsamhetsbestämmelse.
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Området före och efter sett från gång- och cykelvägen som sträcker sig in i Ekarängen från Trallingsgatan. Parkeringsplatserna som syns i mitten av bilden kommer att 

försvinna till förmån för ett utökat parkområde. Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.  
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Området före och efter sett från gång- och cykelvägen utmed Hultagatan. Gångstråket som syns i förgrunden kommer att byggas om till en allmän gång- och cykelväg.  

Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
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Parkeringshus, fasad mot Hultagatan   skala 1:800 

Parkeringshus, fasad mot Hultagatan   skala 1:200

Parkeringshus, Sektion   skala 1:400/A3 

Hultagatan
Slänt mot bef. bostadshus

Gång utmed parkeringhuset 
med  utgångar från plan 1 + 2.
Ev plantering mot fasaden 

+ 181,9 ÖK räcke

+ 180,75 FG

+ 177,55 FG

+ 181,20 FG

+ 179,00 FG

Fasad kläs med perforerad 
metallskiva

Sektioner som visar planerat parkeringsdäck utmed Hultagatan. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.  

Förslag på hur byggrätten för bostäder ovanpå parkeringsdäcket kan användas. Överst ett alternativ med sex entréer mot Hultagatan och därunder ett alternativ med tre 

entréer och loftgångslösning. Alternativ tre visar en lösning med burspråk och trapphus eller lokaler. Längst ner visas byggnadens fasad mot sydöst. I dagsläget planeras 

parkeringsdäcket på två plan i sutteräng.
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Solstudie
Enligt en solstudie av planförslaget (se bilaga) medför 
den nya bebyggelsen viss skuggning för omkringliggande 
byggnader. Framförallt skiljer sig det höga bostadshuset 
åt mot dagens skuggningar. Den största skuggningen sker 
på förmiddagen. Skuggningen sträcker sig då åt nordväst 

skuggningen riktad mot norr och täcker området där den nya 
handelsbutiken och dess parkering ska ligga. På eftermid-
dagen sker skuggning istället åt öst och drabbar främst en av 

så nära varandra. Viss eftermiddagsskuggning drabbar också 
delar av det låga bostadshuset på andra sidan Månsingsgatan. 
Denna skuggning är som störst vid vårdagjämning, se 
illustration till höger. 

Arbetsplatser
Inom planområdet bidrar mataffären tillsammans med 
övriga verksamheter på Hulta Torg till att skapa arbetsplatser. 

-
samheter som bidrar med arbetsplatser i närområdet. 

Offentlig service

en förskola ligger vid Blejdegatan ca 300 meter nordväst 

om planområdet. Ca 100 meter sydväst om planområdet, 
endast avskilt med grönområdet Ekarängen, ligger Ekarängs-
skolan med förskoleklass till årskurs 6. Närmaste skola med 
högstadie är Bodaskolan som ligger knappt 1 km norr om 

och på Sörmarken, båda inom 1 km från planområdet. 

Skuggor vid vårdag jämning kl 17:00.
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= Gång- och cykelstråk

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar något i nordvästlig riktning, med lägsta 

i sutteräng med entréer både mot torget och i riktning mot 
parkområdet Ekarängen. Entréerna nås bland annat genom 
gång- och cykelbanor som sträcker sig från Trallingsgatan 
och Månsingsgatan. Torgytor och byggnader med verksam-
heter och bostäder ska göras tillgängliga.

3. Gator och tra#k

Gatunät

cykelvägar mellan de olika bostadskvarteren och genom 

och utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt 
med Riksväg 40 mellan Hultamotet och Brämhultsmotet. 
Från Hultagatan ansluter mindre stickgator till bostäder och 
verksamheter i området. Planområdet innefattar två av dessa: 
Månsingsgatan och Trallingsgatan. Båda gatorna ägs idag av 
kommunen. I detaljplanen görs stora delar av Månsingsgatan 
om till kvartersmark och säljs till AB Bostäder. Däremot 
bevaras ett stråk med allmän plats avsedd för gång- och 

Ekarängen. Halva Trallingsgatan görs om från gata till ett 
parkområde utan parkeringsplatser för att utöka grönområdet 
och skapa en grön och trivsam miljö mellan byggnaderna. 
Resterande del, den närmast Hultagatan, planläggs som 
kvartersmark med syfte att fungera som infart till bostäderna 
och livsmedelsbutiken. Det är troligt att busshållplatsen som 
ligger utmed Hultagatan på sikt görs om och rätas ut för att 

gatumark om till kvartersmark i detaljplanen.

Gångtra#k
Planområdet är väl tillgängligt för gående med gång- och 
cykelbanor alternativt trottoarer utmed alla gator. Det går 
gång- och cykelbanor både i riktning mot parkområdet 
Ekarängen och Ekarängskolan och mot Hässleholmen och 
Bodaskolan. 

Cykeltra#k och cykelparkering
Gång- och cykelbana går utmed Hultagatan. Det går också 
att cykla utmed Trallingsgatan och Månsingsgatan och sedan 
in på gång- och cykelbanor som sträcker sig in i parkområdet 
Ekarängen och upp mot Ekärangsskolan. Dessa möjligheter 
bevaras och stärks genom planförslaget. Från Månsingsgatan 
går det en grusväg som fungerar som gång- och cykelväg 
utmed Holmens gård, över riksväg 40 och sedan vidare mot 
Hässleholmen och Boda. Det nya gång- och cykelstråket 
utmed Månsingsgatan stärker denna koppling.
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Cykelparkering för verksamheter och bostäder ordnas inom 
kvartersmark i planområdet. 

Kollektivtra#k
Lokalbuss nr 8 går utmed Hultagatan och busshållplats i 

Till Borås centrum tar det ca 10 minuter med buss. Ordinarie 
tidtabell för buss 8 är fyra avgångar i timman.

Biltra#k och bilparkering 

att ta sig med bil från Hulta Torg och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt 
Hultamotet respektive Brämhultsmotet. Den största 

förväntas gå i riktning mot Borås centrum. 

Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla 

målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra 

kan därmed bli mindre. Hulta Torg är en plats med mycket 
goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färd-
medel än bil vilket talar för att det är positivt med förtätning 
med bostäder i aktuellt läge. 

-

utgångspunkten att 200 nya bostäder skapas på Hulta Torg. 
I dagsläget planeras endast för ca 100 nya bostäder, men 

-

dessa. 

-
motet och Brämhultsmotet för tre scenarion: dagsläget 
exklusive tillskottet från planförslaget, dagsläget inklusive 
tillskottet från planförslaget samt 2040 inklusive tillskottet 
från planförslaget. I utredningen redovisas även en bild av 
förväntat antal bilrörelser i ett nollalternativ för år 2040, dvs. 
exklusive tillskottet från planförslaget. Nollalternativet visar 
att det maximala tillskottet från planförslaget på de olika 
körfälten är mellan ca 0,2 och 5 %. Tillskottet från planför-
slaget för Hulta Torg medför i sig ingen stor belastning på 
varken Hultamotet eller Brämhultsmotet. Kapacitetsanalyser-

år 2040. Mycket beroende av den generella prognosticerade 

En av avfartsramperna i Hultamotet, från väster mot 
Åsvägen, har enligt utredningen en belastning som under 

300 meter lång, vilket innebär att nästan 60 personbilar 
alternativt drygt 20 normallånga bussar (12 meter) kan stå i 
kö innan kön sträcker sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitets-

0,7 i belastningsgrad vilket innebär önskvärd standard. 

I utredningen görs även en bedömning av Annelundsmotet. 
Där är slutsatsen att planförslaget för Hulta Torg har ett 

-
nen för Annelundsmotet endast påverkas i liten utsträckning. 
Bedömningen är att belastningen från Hulta Torg inte 
innebär en köuppbyggnad mot riksväg 40. 

är det lämpligt att utreda hur den samlade exploateringen 
påverkar Hultamotet på längre sikt. Eftersom aktuell detalj-
plan inte medför en stor påverkan är kommunens bedömning 
att denna utredning kan pågå parallellt och efter framtagan-
det av denna detaljplan.

Som underlag till detaljplanen har även en parkeringsutred-
ning tagits fram (se bilaga). Utredningen visar att föreslagna 
åtgärder klarar Borås Stads gällande parkeringsregler tack 

lediga platser i området idag. Vid en full utbyggnad av 

studeras vidare i eventuella kommande bygglov. Detaljerade 
lösningar för hur cykelparkering ska ordnas löses också i 
bygglovsskedet. Cykelparkering kan exempelvis ske genom 
gemensamma cykelförråd, utrymme i ordinarie lägenhetsför-
råd samt genom cykelställ i nära anslutning till entréer.

används av verksamheterna ersätts i detaljplanen med 
parkmark. Det är dock enbart livsmedelsbutiken som blir ett 
tillskott och butiken planeras dessutom att bli mindre än den 

nyttjas i stor utsträckning av närboende, vilket gör att de 

fots.

Angöring och utfarter
Med bil angörs området huvudsakligen via Trallingsgatan. 

angör området via Månsingsgatan.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Hultamotet som ligger närmast planområdet och som i 

-
nen bedöms inte behöva åtgärder för att öka kapaciteten till 
följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Planområdet ligger inom en av de korridorer som utreds som 
möjligt stråk för Götalandsbanan. I det aktuella läget förut-
sätts dock banan hamna i tunnel under mark och riksintresset 
förväntas därmed inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. På grund av bostadshusets höjd krävs 
särskilda lösningar för tillförsel av vatten. Området har god 
tillgång till brandvatten.

Dagvatten
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.  
För att gynna fördröjning inom kvartersmark är det positivt 
med icke hårdgjorda ytor såsom gräsmatta och planteringar.

Värme, el, tele och #ber
Planområdet är försörjt av fjärrvärme. Det är möjligt att 

 Området 
är anslutet till el- och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 

på norra sidan om Hultagatan.

5. Mark

Natur och vegetation

består av mindre gräsytor och planterade träd. För att 
främja djurs och människors rörelsemönster mellan Hässle-
holmsparken, Holmens lund och Ekarängen är det viktigt 
att planområdet är öppet och har mycket gröna inslag i form 
av träd och övrig växtlighet. I planen regleras genom plan-

-
tikens parkeringsområde. Träd kan vara en tillgång även för 
dagvattenhanteringen i området. I de fall det inte är möjligt 
att plantera träd direkt i marken kan träd eller annan växtlig-
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GRÖNOMRÅDESPLAN

Karta som visar förstärkningar av viktiga stråk i området utifrån Borås Stads grönområdesplan.
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het planteras i krukor för att ändå skapa en grön och trivsam 
miljö. Området som planläggs för att bli en park bidrar också 
med mer växtlighet i området och förstärker kopplingen 
mellan Ekarängen och Holmens Lund.

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan. 
Däremot är parkområdet Ekarängen som ligger precis 
intill planområdet utpekat som en värdefull stadsdelspark 
med klass II, dvs. mycket högt värde. Området har höga 
friluftsvärden, besöks- och stadsvärden samt värden för lokal 
utveckling. Grönområdet förstärks genom att planlägga en 
del av planområdet som parkmark respektive kvartersmark 
som ska ordnas som park.

Även grönområdet Holmens lund som ligger tvärs över 
Hultagatan från planområdet är utpekat i grönområdespla-

klass III och i några delar klass II. Grönområdesplanen 
pekar också ut kopplingen över riksväg 40 som viktig för 
både djur, grönska och människor. Kopplingen mellan 
Ekarängen, Holmens lund och vidare över riksväg 40 stärks 
i och med detaljplanen. Tillgång för gående och cyklister 
till Ekarängen skapas genom att delar av planområdet blir 
allmän plats avsedd för gång- och cykel. 

Lek och rekreation
Planområdet ligger i direkt anslutning till parkområdet 
Ekarängen som delas upp i Stora respektive Lilla Ekarängen. 

-
leholmsparken, som ligger ca 500 meter från planområdet 

planområdet till Hässleholmsparken. 

Den aktivitetslekplats som tidigare funnits på fastigheten 
Hultahus 5 försvinner till förmån för den nya förskolans gård 
och lekytor. En ny konstgräsplan är anlagd längre söderut 
mot Ekarängsskolan.

Skyddad natur

Fornlämningar och kulturminnen

inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig 
morän och utgör normalriskområde vad avser radon. 
Området är redan idag bebyggt med storskaliga byggnader 
vilket gör att marken bedöms ha god bärighet. En geoteknisk 
utredning för området har tagits fram inför gransknings-
skedet av detaljplanen (se bilaga). Utredningen visar att 

sättningsförhållandena i området är goda alternativt mycket 
goda. Grundläggning av byggnader kan utföras med plattor 
på konventionellt sätt. Före fyllning eller grundläggning skall 
all organisk ytjord och löst lagrad sand schaktas bort under 
blivande byggnader, hårdgjorda ytor och dylikt. Lasterna från 
16-våningshuset innebär sannolikt krav på att grundläggning 
utförs på naturligt fastare jord och förankringsmetod ska 
anpassas till undergrunden.

Förorenad mark
-

så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på 
rätt sätt.

PCB
PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett miljögift 
som tidigare har använts i till exempel fogmassor. PCB kan 
förekomma i fogarna i byggnader som uppfördes mellan 
1956-1973 och alla byggnader som är byggda under denna tid 
ska inventeras och vid behov saneras så att giftet inte sprids 
vid till exempel rivning. Eftersom byggnaderna på Hulta 
Torg är uppförda under denna tidsperiod har en miljöinven-

av PCB i byggnaden som avses rivas. De två mindre byggna-
derna vid torget är sanerade. 

6. Vatten

planområdet. Planområdet påverkas inte av översvämnings-
risker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås 
Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer för vatten
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 

för grundvatten och ytvatten. Miljökvalitetsnormerna för 
vatten bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen 
användning i planen.

7. Sociala perspektiv

Trygghet
Detaljplanen medför att en omvandling av Hulta Torg 

verksamheter har sina entréer in mot torget och vänder sin 
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baksida ut mot Hultagatan. Detaljplanen medverkar till att 
skapa en mer överblickbar miljö, ett tydligare gaturum utmed 
Hultagatan och entréer som vänder sig ut mot gatorna, torget 
och parkområdet där människor rör sig och kommer med till 
exempel cykel eller buss. Detaljplanen bidrar till en fortsatt 
blandning av funktioner såsom förskola, butiker, restauranger 
och bostäder i området. Det gör att området kan befolkas 
under en större del av dygnet. 

För att Hulta Torg ska upplevas som en trygg plats är det 
viktigt med god belysning och att verksamheter och bostäder 
vänder sina entréer och fönster ut mot de öppna ytorna. Det 
är också viktigt att vegetationen utformas i lämplig skala 
så att den tillför positiva gröna inslag till miljön utan att 
skymma eller skapa potentiella gömställen. 

Ur ett trygghetsperspektiv är det också viktigt att parke-
ringsdäcket och övriga byggnader får en bra utformning med 
materialval och utseende som gynnar tryggheten i området. 
Det är till exempel positivt med uppglasade partier som 
skapar möjlighet till insyn och utblickar.

Identitet och mötesplatser
Hulta Torg har sedan det byggdes fungerat som en viktig 
mötesplats för närområdet. I området samlas många olika 
funktioner och typer av vistelseytor vilket tillåter människor 
i alla åldrar att vistas på och använda platsen. Området har 

bidrar till att upprätthålla Hulta Torg som mötesplats för 
närområdet, stadsdelen och i viss mån även för människor 
som bor i andra områden i staden. 

En av de viktigaste funktionerna för att bibehålla Hulta Torg 
som en mötesplats i området är livsmedelsbutiken. Genom 
att ändra detaljplanen är det möjligt att bygga en modern och 
optimerad livsmedelsbutik. Det är därför viktigt att torget 
och övriga ytor utformas så att livsmedelsbutiken kan fungera 
på ett bra sätt. 

8. Störningar på platsen

Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger 200 meter från 

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. 

Den verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
Planområdet är utsatt för buller från riksväg 40. En bullerut-
redning har därför tagits fram för de nya bostäder som tillåts 
i detaljplanen (se bilaga).

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
Avsteg kan dock göras om minst hälften av bostadsrummen 
i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids samt 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 
uteplats ska anordnas i anslutning till bostaden ska bullervär-
dena på uteplatsen inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå.

-
huset har beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
som är högre än riktvärdet 55 dBA. För alla lägenheter utom 
en klaras dock kravet för avsteg, det vill säga att hälften av 
bostadsrummen är vända mot en sida där den ekvivalenta 
ljudnivån är 55 dBA eller lägre. Bullerutredningen är gjord 
utifrån aktuellt förslag på planlösning för bostadshuset, där 
byggnaden består av två vinklade volymer med indragna 
balkonger. I denna typ av planlösning är utgångspunkten 
att det är de två fasaderna som är riktade mot de indragna 
balkongerna som ska klara riktvärdet 55 dBA.

För den lägenhet där kraven för avsteg från bullerriktvärdena 
inte uppfylls görs bedömningen i bullerutredningen att delvis 
inglasning i kombination med absorbenter i tak och på vägg 
gör att fasadsidorna mot balkongen klarar riktvärdet 55 dBA.

Maximala ljudnivåer vid fasad för 16-våningshuset beräknas 
understiga 70 dBA. Således uppfyller samtliga lägenheter 
kravet om att minst hälften av bostadsrummen skall vara 
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden 
inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00.

Några av de föreslagna balkongerna i 16-våningshuset klarar 
inte riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att 
en gemensam uteplats som klarar riktvärdet måste ordnas. 
I bullerutredningen rekommenderas att den gemensamma 
uteplatsen placeras i direkt anslutning till bostäderna mellan 
byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvärden utan 
kompletterande bullerskydd. Andra platser kan vara aktuella 
om kompletterande bullerskydd uppförs. Därför regleras 
i plankartan enbart att uteplats som klarar riktvärdet 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå ska 
ordnas, men placering regleras inte.
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Området bedöms inte påverkas av vibrationer och den nya 
bebyggelsen medför inga störningar för omgivningen. 

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. 

-

Luftföroreningshalten 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. 

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.

luftkvaliteten i sina respektive närområden. De nya bostä-
derna ligger dock ca 200 meter från närmaste bensinstation 
och bedöms inte påverkas. 

Höga hus

07-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar 

-
rätt utmed Hultagatan. Bullerutredningen har gjorts utifrån 
att bostäderna byggs i form av en lamellbyggnad. Fasaden 
mot norr har dygnsekvivalenta ljudnivåer som överstiger 55 
dBA, men med genomgående lägenheter där minst hälften av 
rummen har tillgång till den tysta, södra sidan kan avstegs-

De maximala ljudnivåerna vid fasad för lamellhuset beräknas 
till 76-79 dBA för den norra sidan och 49-73 dBA för 
den södra sidan. Det är endast 1-2 lägenheter per våning 
(beroende på planlösning) ytterst mot Trallingsgatan där 
nivåerna överstiger 70 dBA. För övriga lägenheter bör det 
vara möjligt att hälften av lägenhetens bostadsrum är vänta 
mot en sida där maximala ljudnivån vid fasad inte överstiger 
70 dBA mellan kl 22 och 06. För de 1-2 lägenheterna per 
våning bedöms att en enklare inglasning av balkongerna gör 
att riktvärdena klaras. Detaljerad utformning med tekniska 
lösningar får säkerställas i samband med bygglov. 

För lamellhuset bedöms samtliga lokala uteplatser (balkong-
er) klara riktvärdena för uteplats. Ingen kompletterande 
gemensam uteplats behöver därför ordnas.

Bullerutredningen som är framtagen som underlag visar ett 
möjligt förslag på utformning som klarar riktvärdena. Det 

och tekniska lösningar som också medför att riktvärdena 

ändå säkra att riktvärdena klaras regleras bullret genom en 
generell planbestämmelse i plankartan: 
”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider 

riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända 

mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska ha tillgång till 

uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids.” 

Inom planområdet kommer en matbutik placeras i nordvästra 
hörnet. Livsmedelsbutiken kan avge buller från exempelvis 

bullerutredningen är att placeringen av matbutiken kan alstra 
höga ljudnivåer vid varuleveranser. Vid behov kan varuleve-
ranser begränsas till att ske dagtid (06-22).

Dialog har skett med Miljöförvaltningen och bedömningen 
är att det verksamhetsbuller som livsmedelsbutiken och 
övriga verksamheter inom planområdet kan alstra inte 
bedöms utgöra sådan störning att ytterligare utredning 
behövs. Livsmedelsbutiken är av mindre omfattning och 
bedöms inte alstra så mycket transporter och varuleveranser 
att de riskerar att utgöra en störning för de boende i närhe-
ten.
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9. Planbestämmelser 

Område 1
1
C. B

1
 

betyder bostäder och det tillåts inom hela byggrätten. C står 
för centrumanvändning och det tillåts också i hela byggrät-
ten. Inom användningen tillåts även tekniska anläggningar 
som exempelvis transformatorstationer. Centrumändamål 
kan vara till exempel handel, kontor, samlingslokal m.m. 
Utformning av byggnader inom området regleras genom 
bestämmelser om höjd och maximal byyggnadsyta. För 

även tillskott såsom exempelvis sophus, andra komplement-
byggnader eller mindre utbyggnader. Längst norrut mot 
Hultagatan tillåts nya bostäder eller centrumändamål i tre 
våningar. 

Inom området tillåts också bostadskomplement i form av 

bestämmelsen f
2
 som innebär att parkeringsdäcket måste 

byggas i sutteräng eller under mark. Högsta höjd för körbart 
bjälklag regleras till +181,5 meter sett från stadens nollplan. 
Om marken enbart bebyggs med parkeringsdäck får parke-
ringsdäckets översta plan ej överbyggas med tak och ett räcke 
eller en mur får inte uppföras till en högre höjd än +182,7 
meter över stadens nollplan. Parkeringsdäckets fasader får 
inte vara slutna utan måste utformas med variation och minst 
5% av fasaden mot Hultagatan måste vara genomsiktlig. 
Det kan åstadkommas exempelvis genom helt öppna eller 
uppglasade partier såsom ljusinsläpp, fönster eller dörrar. 
Bestämmelserna kring parkeringsdäckets utformning är till 
för att parkeringsdäcket inte ska upplevas otryggt. Det är 
viktigt med en god gestaltning både avseende byggnadsform 
och materialval. Uppglasningar i fasaden skapar möjlighet till 
in/utblickar mellan gata respektive gård och parkeringsdäck-

skapa möjlighet att röra sig till och från sin parkeringsplats i 

med korsmark som innebär att det inom området bara 
får byggas mindre byggnadsdelar i form av till exempel 
trapphus, balkonger och burspråk. Även mindre lokaler 
för centrumanvändning tillåts. Syftet med området är att 
möjligggöra smarta lösningar för exempelvis entréer och små 
verksamheter ut mot Hultagatan. Det kan bidra till att skapa 
variation i fasaden ut mot Hultagatan och därmed en mer 
positiv upplevelse av gaturummet. I området med korsmark 

1

en enhetlig trädrad utmed Hultagatan. Det är således viktigt 
att entréer, trapphus och liknande byggs så att de kan 
samspela med träden. Bestämmelsen n

1
 beaktas i bygglovet 

för parkeringsgaraget.

Område 2

också bestämmelsen B
1
C vilket betyder bostäder, centrum-

ändamål och tekniska anläggningar. Samtliga användningar 
tillåts inom hela byggrätten. Byggnaden får ha en totalhöjd 
på max +240 meter över stadens nollplan vilket innebär 16 
våningar. Totalhöjden är dock satt för att tillåta något högre 
våningshöjder som till exempel kan krävas för entréplan och 
verksamhetslokaler. Området har även bestämmelsen f

1
 som 

innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av genom-
siktligt glas. Anledningen är att uppglasade entréer skapar 
möjlighet till in/utsyn och kan förbättra överblickbarheten 

-
melsen f

3
-

ande skyltar ovanför takfoten. Om byggnaden ska användas 
som skyltläge bör skyltar istället placeras med omsorgsfull 
gestaltning på fasaden. 

Område 3
Området som är markerat med CSDB

2
 tillåter ändamålen 

C - centrum, S - skola och D - vård. Beteckningen B
2
 betyder 

att bostäder tillåts, men enbart på våning två. Inom hela 
området tillåts även tekniska anläggningar. Området regleras 

eventuell mindre utbyggnation tillåts. Området regleras också 
med en varsamhetsbestämmelse, k

1
, som innebär att eventu-

på fasader och fönsterpartier. Bestämmelsen innebär även att 
den karaktäristiska takformen ska bevaras. Se foton på sida 7.

Område 4
Bestämmelsen HC står för handel och centrum. Inom 
ändamålet tillåts även tekniska anläggningar. I område 4 ska 
den nya livsmedelsbutiken inklusive dess parkering ligga. 
Byggnaden får uppta som mest 1300 m2 av ytan och får ha en 
maximal totalhöjd på 193 meter räknad från stadens nollplan. 
Det innebär två våningar. Området har även bestämmelsen 

1

4

2

35

7

6
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f
1
 som innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av 

genomsiktligt glas. Anledningen är precis som för höghuset 
att öka möjligheten till in/utsyn samt att bryta av eventuella 
slutna fasader med partier som släpper ut ljus m.m. 

Bestämmelsen n
1
 innebär även i detta område att det ska 

n
2

livsmedelsbutiken. Båda bestämmelserna syftar till att 
förstärka kopplingen mellan grönområdena Ekarängen och 
Holmens Gård samt att skapa en trivsammare miljö mellan 
de storskaliga byggnadskropparna. Bestämmelserna beaktas i 
bygglovet för livsmedelsbutiken.

Område 5
Området planläggs som kvartersmark men begränsas med 
bestämmelserna n

3
 och ej parkering. Det innebär att området 

inte får användas som parkering utan ska göras om till ett 
parkområde med träd, grönska och gångstråk. Området 
syftar till att skapa en trivsam miljö mellan byggnaderna, 
att förstärka grönstrukturen i området och att skapa en bra 
övergång till det kommunägda parkområdet Ekarängen som 
dessutom utökas något i detaljplanen, se område 6.

Område 6
Området planläggs som allmän plats, PARK, för att möjlig-
göra en utökad grön och trivsam miljö i anslutning till 
byggnaderna. Området gynnar också kopplingen mellan de 
kringliggande grönområdena Ekarängen och Holmens Lund, 
både avseende gröna kvaliteter och gång- och cykelstråk. 
Inom parkmarken tillåts tekniska anläggningar såsom 
transformatorstationer. 

Område 7

för att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Hultagatan 
och Ekarängen och därmed fortsätta det stråk som leder 
mellan Hulta, över Riksväg 40 mot Hässleholmen och Borås 
centrum. Eftersom Hultavas 1 har sin utfart mot Månsings-
gatan, och Månsingsgatan planläggs som kvartersmark tillåts 

Prickmark
Där marken är markerad med prickar får byggnader inte 
uppföras. Prickmarken hindrar dock inte att exempelvis 
parkering i markplan eller staket ordnas. 

De båda gatorna i planområdet har tidigare varit allmän 
platsmark i form av gata men görs i detaljplanen om till 
kvartersmark respektive parkmark. Eftersom gatorna fung-
erar som viktiga gång- och cykelstråk görs ett stråk utmed 

genom bestämmelsen x. Gatorna görs även tillgängliga för 

in- och utfart för angränsande fastigheter genom bestäm-
melsen y samt för allmänna underjordiska ledningar genom 
bestämmelsen u.

In- och utfart till planområdet får enbart ske där de två 

De två kvarteren regleras därför med utfartsförbud mot 
Hultagatan, vilket betecknas genom en linje med cirklar. 
Utfartsförbud gäller även på en liten bit mellan Hultavas 1 
och gång- och cykelvägen för att hindra att en utfart anläggs 
alltför nära korsningen.

Störningsskydd

planbestämmelse om störningsskydd som ställer krav på att 
de bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dBA vid fasad ska 
ha minst hälften av bostadsrummen vända mot en skyddad 
fasadsida. Alla bostäder ska även ha tillgång till en uteplats 
som klarar 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Läs mer under rubriken ”Buller och vibrationer” på s. 16.

10. Övergripande beslut

Vision 2025
I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målom-
råden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda 
resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen 
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan 
uppfyllas. Hulta Torg ges möjlighet att utvecklas och fortsätta 
vara en viktig mötesplats både för närområdet och övriga 
Borås. Hulta Torg är dessutom väl försörjt med gång- och 

i området och de som vill besöka platsen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de 
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är:

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-
mer för alla medborgare.

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia. 

Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i över-
siktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga 
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som 
är särskilt relevanta för detaljplanen är:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras. 
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 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service.

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk 
för olyckor och brott.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

 » Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter 
som inte stör varandra. 

 »
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd 

”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 tillvara 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 främ-
jas.”

På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat 
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål 
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att 
det ska vara nära till naturen.

målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar 
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska 
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser. 
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett 
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland 
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från 

energikällor. 

Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella, 
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig 
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna 
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och 
bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i 

att ansluta byggnaderna till fjärrvärme. 

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, 
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.

Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som 
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning 
och att drygt 100 nya bostäder kan byggas i direkt närhet till 
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli hyresrätter 
med en variation i storlek från ettor till fyror. 

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

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

12. Administrativa frågor

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

Fastighetsplan

Hultahus (fastställd den 26 januari 1968), för kvarteret Hulta-
vall (fastställd den 30 april 1964) samt för Hultavas (fastställd 
den 30 april 1964). De två förstnämnda fastighetsplanerna 
upphävs i sin helhet genom den nya detaljplanen. Den tredje, 
för Hultavas, upphävs enbart inom det område som omfattas 
av detaljplanen för Hulta Torg. Se bestämmelse på plankarta.

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.
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Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (ÅF Consult, 2016-12-08).

 » Flyghinderanalys (LFV, 2016-07-20).

 »

 » Solstudie (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, 2016-09-19).

 » Parkeringsutredning (Paulina Bredberg, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen, 2017-01-25).

 » Geoteknisk markutredning (WSP, 2016-09-30).

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

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av 
Hulta Torg genom att tillåta byggnation av nya bostäder 
och en ny livsmedelsbutik. Även en ny gång- och cykelväg, 
byggnation av gemensamt parkeringsdäck och påbyggnad av 

Detaljplanen är upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås, 
som är exploatör av området och nedan kallad exploatören. 

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanerna P315 
och P305, vars genomförandetid har gått ut. De delar av 
stadsplanerna som omfattas av detaljplaneområdet upphävs 
i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljpla-
neområdet omfattas även av tre fastighetsplaner: 1583K-
BN74/1968 för kvarteret Hultahus och 1583K-BN370/1964 
för kvarteret Hultavall, vilka upphävs i sin helhet, samt 
1583K-BN372/1664 för kvarteret Hultavas, vilken upphävs i 
den del som omfattas av det nya detaljplaneområdet till följd 
av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande 
tidplan är aktuell:

Samråd  4:e kvartalet 2016 
Granskning 1:a kvartalet 2017 
Antagande 2:a kvartalet 2017 
Laga kraft 2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 

får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas.  

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. 

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anlägg-
ningsarbeten inom den mark som är detaljplanelagd som 
kvartersmark. Exploatören har även ansvar för utbyggnad 
av ny gång- och cykelbana inom detaljplanen. Efter godkänd 
slutbesiktning överlämnas gång- och cykelbanan till Borås 
Stad.

Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska 
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för detaljpla-
nens genomförande ansvarar exploatören för. Exploatören 
har även ansvar för dagvatten fram till anslutningspunkt 
och de anordningar som är nödvändiga för fördröjning av 
dagvatten. 

Borås Stad, genom Tekniska Förvaltningen, ansvarar för 
ombyggnation av busshållplats belägen på Hultagatan samt 
för iordningsställande av den mark som i detaljplanen är 
utlagd som park. 

Avtal
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas 
mellan kommunen och exploatören vad gäller reglering av 
den mark som i detaljplanen ändras från allmän platsmark till 
kvartersmark, respektive den mark där användningen ändras 
från kvartersmark till allmän platsmark. I exploateringsav-
talet ska även regleras kostnader för fastighetsbildning samt 
kostnader för utbyggnad av allmän plats, vilket i detaljplanen 
innebär utbyggnad av ny gång- och cykelbana samt park. 

Avtalsservitut för att trygga allmänhetens tillgång till gång- 
och cykelväg på den kvartersmark som i planen är markerad 
med x bör upprättas till förmån för fastigheten Borås Hulta 
4:1, vilken ägs av Borås Stad. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.#., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017
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De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till 
områden i detaljplanen markerade med u och y ansvarar 
respektive ledningsägare och fastighetsägare för. 

3. Fastighetsrättsliga frågor 

och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar sex fastigheter: Borås Hultavall 1, 
Hultahus 4, Hultahus 5 och Hultavas 1, vilka ägs av AB 
Bostäder i Borås, samt Hultavall 2 och Hulta 4:1, vilka ägs av 
Borås Stad. 

Fastighetsbildning och servitut
Delar av Hulta 4:1 som omfattas av detaljplanen och som i 
tidigare plan utgjorde allmän plats ändras till kvartersmark. 
Detta gäller Månsingsgatan, Trallingsgatan och busshållplat-
sen belägen på Hultagatan. Dessa områden bör därför genom 
fastighetsreglering tillföras någon av de fastigheter inom 
planområdet som idag ägs av exploatören. 

Den del av Hultavas 1 och som i detaljplanen utgörs av kvar-
tersmark bör genom fastighetsreglering övergå till Hultahus 
4 eller annan fastighet om så är lämpligt. Den del av Hultavas 
1 som utgörs av allmän plats för gång och cykel bör genom 
fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet Hulta 4:1.

Då Trallingsgatan och Månsingsgatan i detaljplanen utgörs 
av kvartersmark anges att dessa ska vara tillgängliga för 

-
diska ledningar i form av markreservat med bestämmelserna 
x och u. Gatorna ska även vara tillgängliga för in- och utfart 
för angränsande fastigheter, vilket regleras genom bestäm-
melsen y. 

Planbestämmelser om markreservat för allmännyttiga 
ändamål, exempelvis y, medför inte rätt att nyttja marken 
för avsett ändamål. Den som är huvudman för anlägg-
ningen måste ta initiativ till att rättigheten att nyttja marken 
säkerställs, i detta fall respektive fastighetsägare. Detta sker 
förslagsvis genom tecknande av avtalsservitut där tjänande 
fastighet är den fastighet som belastas av bestämmelsen y och 
härskande fastighet är den fastighet som är i behov av in- och 
utfart.

För de områden som är markerade med x inom detaljplanen 
bör kommunen trygga allmänhetens tillgång till genom 
upprättande av avtalsservitut med kommunens gatufastighet 
Hulta 4:1 som härskande fastighet.

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare. Rätten till området kan även 
säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser 
När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter 
ha genomgått föreslagna förändringar genom fastighetsreg-
lering eller kan komma att belastas av servitut, alternativt 
ledningsrätt:

Hultavall 1 

plan. 
- Byggrätten för bostäder (B

1
) ökar. 

- Ny byggrätt för centrum (C) tillskapas. 
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska 
ledningar inom område markerat med u kan komma att 
belasta fastigheten.

Hultahus 4 
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska 
ledningar inom område markerat med u samt servitut för 

kan komma att belasta fastigheten. 
- Ny byggrätt för bostäder (B

1
) och centrum (C) tillskapas. 

- Byggrätten för handel (H) minskar.

Hultahus 5 
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska 
ledningar inom område markerat med u kan komma att 
belasta fastigheten.  
- Ny byggrätt för centrum (C), skola (S), vård (D) och 
bostäder (B

2
) tillskapas. 

- Byggrätten för handel (H) tas bort. 
- Varsamhetsbestämmelse (k

1
) införs i syfte att värna om 

byggnadernas karaktärsbärande uttryck.

Hultavas 1 
- Bör avstå den mark som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark i syfte att utgöra vändplats till förskola, till 
Hultahus 5 som även ägs av exploatören. 
- Avstår mark, ca 480 m2, som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats. 
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Karta som visar de markbyten som ska genomföras med anledning av detaljplanen.

!
!! !!

!!!!!!!!!!!!HULTAHED

HULTAHUS

HULTA
4:1

HULTA
4:1

4:36

4:37

4:5

4

5

1

1
2

8

1

HULTAVALL

HULTAVAS

EKHOLMA

Mark som AB Bostäder tar över från Borås Stad   
- sammanlagt ca 3465 m2

Mark som Borås Stad tar över från AB Bostäder   
- sammanlagt ca 480 m²

ca 480 m²

ca 1410 m²

ca 95 m²

ca 1960 m²
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Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, 
ca 3465 m2, till de närliggande fastigheterna inom detaljpla-
neplanområdet. 

Hultavall 2 
- Bör genom fastighetsreglering övergå till Hulta 4:1.

Beroende av kommande fastighetsbildning kan fastigheterna 
Hultavall 1, Hultahus 4 och Hultahus 5 komma att belastas av 
servitut för att säkerställa angränsande fastigheters möjlighet 
till in- och utfart samt allmänhetens tillgång till gång- och 
cykelväg på den mark som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark med markreservaten y och x.

4. Tekniska frågor

Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärr-
värme 
Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet. Den planerade exploateringen kräver särskilda 
lösningar för vatten på grund av husens höjd. 

Planområdet är försörjt av fjärrvärme och möjlighet att 

El, tele och #ber

5. Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas av 
exploatören, såsom exempelvis utbyggnad och förlängning 
av Månsingsgatan. Eventuella utredningar och tillstånd 
som är nödvändiga för detaljplanens genomförande samt 
utbyggnader av tekniska anläggningar inom kvartersmark ska 

ny gång- och cykelbana anläggas. Kostnaden för utbyggnad 
av ny gång- och cykelbana åligger exploatören. Detta regleras 
i exploateringsavtal.

Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genom-
förande bekostas av exploatören. De fastighetsbildningsåt-
gärder som kommunen anser nödvändiga för detaljplanens 

och servitut. Ingen ersättning för de markbyten som krävs 
för detaljplanens genomförande kommer utgå.

Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom 
exploatörens kvartersmark, vilket ökar en fastighets mark-
nadsvärde. 

Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och 
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen 
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och 
bekostar.

Då ny allmän plats, park respektive gång och cykel, tillskapas 
i detaljplanen uppkommer kostnader för skötsel av dessa ytor 
för Borås Stad, Tekniska Förvaltningen. Även kostader för 
iordningsställande av park åligger Tekniska förvaltningen, 
likaså kostnader för ombyggnation av den busshållplats som 
är belägen på Hultagatan. I övrigt förväntas inga kostnader 
uppstå för kommunen till följd av planen. 

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med 
detaljplanen.

 

Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
21 september 2016 har ägt rum under tiden 26 september 
- 23 oktober 2016 och har annonserats i Borås Tidning 29 
september 2016. Berörda markägare har underrättats med 
brev inför samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset och på Mötesplats Hulta på Hulta 
Torg. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

14 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådsti-
den. Inga sakägare har skickat in yttranden.

punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Ett område med allmän plats, park, har lagts till i 
planområdet. Ett område med kvartersmark regleras 
med planbestämmelser så att det också ska utformas 
som en park.

 » Ett gång- och cykelstråk utmed Månsingsgatan plan-
läggs som allmän plats, gång och cykel. 

 » Användningen E har tagits bort och istället ryms 
tekniska anläggningar inom samtliga övriga använd-
ningar.

 » En geoteknisk utredning är framtagen och planbeskriv-
ningen är kompletterad med resonemang om områdets 
geotekniska förhållanden. 

 » -
ningen har uppdaterats med den nya informationen.

 » Bullerutredningen har kompletterats och planbeskriv-
ningen har uppdaterats med den nya informationen. 
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse 
som innebär att det ska ordnas uteplats med max 50 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
Planbeskrivningen har även uppdaterats med en text 
avseende verksamhetsbuller. 

 » Parkeringsutredningen är reviderad med nya siffror på 

parkeringsplatser i anspråk samt utifrån Borås Stads nya 
parkeringsregler.

 » Bestämmelsen n
1
 om grönska har justerats så att den 

innebär att en enhetlig trädrad utmed Hultagatan ska 

2
 innebär numer att det ska 

utmed Månsingsgatan på grund av platsbrist samt att 
Månsingsgatan istället fokuserar på gång- och cykeltra-

 » Kvartersmarken har utökats vid busshållplatsen utmed 
Hultagatan.

 » Bestämmelsen g har tagits bort.

 » Planbestämmelsen avseende bostäder på Hultahus 5 
har förändrats till B

2
 vilket innebär att bostäder endast 

tillåts på våning två. 

 » Utformningsbestämmelsen f
2
 har utökats så att den 

innebär att det vid bostads-/centrumbyggnation måste 

för dessa entréer och en mer variationsrik fasad mot 
Hultagatan har ett område med korsmark lagts till 
utmed Hultagatan som innebär att det enbart får byggas 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.#., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.
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mindre byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger och 
liknande inom området. Inom området tillåts även 
mindre lokaler för centrumändamål. 

 » Bestämmelsen f
3
 har lagts till i byggrätten för höghuset. 

Bestämmelsen innebär att skyltar inte får sticka upp 
ovanför takfot.

 » En varsamhetsbestämmelse, k
1

-
liga torgbyggnader.

 » Utfartsförbudet har utökats så att det gäller även i 
korsningen Hultagatan/Trallingsgatan.

 » -
tioner och volymstudier för att tydligare redovisa vilka 
byggrätter som tillåts i detaljplanen.

 » Planbeskrivningen har uppdaterats så att den stämmer 
överens med nya och reviderade planbestämmelser.

 » Genomförandebeskrivningen har uppdaterats så att den 
stämmer överens med nya och reviderade planbestäm-
melser.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt,

 » att skicka ut detaljplanen på granskning och, 

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

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 §75 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjlighe-
ten till omvandling av torget och ytterligare bostäder. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §2015-
000074  att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016-
000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23 

denna samrådsredogörelse.

1. Yttranden från remisspart

S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget som innebär en 
blandning av bostäder och verksamheter men ser en del 
frågor kring trygghet, parkering och ytor för grönska.

skapar ett stort parkeringsbehov. Den redovisade parkerings-
anläggningen utmed Hultgatan upplevs inte som ett led i 
att skapa den urbana attraktiva staden. Byggnadsvolymen 
behöver brytas upp. Utformningen av anläggningen behöver 
ses över även ur ett trygghetsperspektiv.

ett väl utbyggt nät av cykelbanor. För att bidra till ett mer 
hållbart resande från Hulta bör planen omdisponeras för 
att skapa tydligare gångstråk fram till busshållplatsen och 

med exempelvis cykelparkeringar i goda lägen. Genom att 

parkeringsbehovet minska.

För att säkerställa de gröna stråken i nordsydlig riktning 
som krävs för de övergripande gröna korridorerna genom 
stadsdelen är det nödvändigt att skilja ytorna för n1-mark 

som ska vara plantering för buskar och träd från markytorna som 
ska vara hårdgjorda eller tillgängliga för in- och utfarter för 
gående och cyklister.

Kommentar
På samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också 
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av 
utformning. En planbestämmelse anger att det vid bostads-/ 

-
het att bygga utstickande byggnadsdelar såsom trapphus, 
balkonger samt mindre verksamhetslokaler för att ytterligare 
möjliggöra en varierad fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna 
eller lokalerna är inget som planeras idag, men byggrätten 
skapar möjlighet till ett mer urbant stråk i framtiden. Parke-
ringsgaraget har utformningsbestämmelser som anger att 

att minst 5% av fasaden mot Hultagatan ska vara i genom-
siktligt material. Detta för att skapa möjlighet till insyn och 
utblickar. Detaljerad utformning ska studeras och säkerställas 
i samband med bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det är positivt med tydliga 
gångstråk till busshållplatsen. Det är dock inget som regleras 
inom kvartersmark i detaljplanen. Planbeskrivningen har 
kompletterats med en illustration som på ett tydligare sätt 
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redovisar de viktiga stråken samt grönstrukturen i området 
enligt grönområdesplanen. Frågan kring exakt utformning 
bevakas sedan i bygglovet.

En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park, 
samt som kvartersmark avsedd för park för att möjliggöra 
ett tydligare grönt stråk och för att tillgodose allmänhetens 
gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan och park-
området Ekarängen på ett bättre sätt. Genom att skapa ett 
attraktivt parkområde med utökade gröna kvaliteter och 
möjlighet till vistelse i området skapas en positiv kontrast 
till den storskaliga bebyggelsen runtomkring. Parkområdet 
fungerar som ett positivt komplement till torgytorna intill 

området som helhet. 

medger en viss reducering av parkeringsnormen. Området 

ytterligare stärks genom den nya gång- och cykelvägen utmed 
Månsingsgatan. Genom att planlägga en del av området som 
park minskar möjligheten till parkeringsytor i markplan ytter-
ligare. Cykelparkeringsplatser kommer att krävas i samband 

så att det vid behov kan byggas särskilda cykelgarage. 

Bestämmelsen n
1
 har justerats så att den innebär att en 

om grönska sammanfaller inte längre med ytor som också 
ska fungera som gång- och cykelstråk och/eller utfarter. 
Det är inte möjligt att plantera träd överallt p.g.a. ledningar 
m.m., men planbestämmelserna pekar på en viljeinriktning 
för att få till en grön struktur i området som helhet. Utmed 
Månsingsgatan ligger fokus på gång- och cykelstråket medan 
Trallingsgatan ska fungera som det gröna stråket med hjälp 

-
tan. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att 
träd och övrig grönska med fördel kan planteras i krukor för 
att skapa en grön och trivsam miljö. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Hulta Torg rustas 

förbättra områdets status. Planen behöver kompletteras för 
att beskriva förutsättningarna för att åtgärda bullerstörning-
arna från riksväg 40.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas 
påtagligt, att mellankommunal samordning blir olämplig, 
att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, att strandskydd 
upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) eller 
att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Bullerutredningen behöver kompletteras så att den omfattar 
hela planområdet. I nuläget är det inte möjligt för Länsstyrel-
sen att lämna synpunkter på om en eventuell bostadsbyggna-
tion i den västra delen av planområdet kan uppföras så att 
bullerbestämmelserna klaras.

För det planerade höghuset i planområdets östra del behöver 

säkerställs. I bullerutredningen utgår man från att byggnads-
kropparna placeras i en viss vinkel i förhållande till buller-
källan. På så sätt blir det möjligt att åstadkomma relativt 
ljudskyddade fasadsidor. Om inte denna placering säkerställs 
så kan konsekvensen bli att ”ljuddämpad sida” ersätts med 
”tystare punkter” innanför inglasningar på balkonger, vilket 

är det ljudskyddade fasadsidor som ska åstadkommas, vilket 
också planbestämmelsen anger.

Länsstyrelsen ifrågasätter om den översta våningen (våning 
16) på det planerade punkthuset ska tillåtas då det inte är 
möjligt att klara bullerförordningens bestämmelser här. Det 
borde även vara möjligt att ställa krav på till exempel ljudab-
sorbenter vid balkongerna eller andra tekniska lösningar för 
att åstadkomma en så god ljudmiljö som möjligt. Detta kan 
också säkras med planbestämmelser. 

Målet bör inte vara att enbart precis klara nivåerna som anges 

ljudmiljö som möjligt på den valda platsen. Detta i enlighet 
med PBL 2:6a.

I planbeskrivningen står det att ”Om gemensam uteplats ska 
uppföras, bör den placeras i direkt anslutning till bostäderna 
mellan byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvär-
den utan kompletterande bullerskydd. Vissa lokala uteplatser 
(balkonger) bedöms uppfylla ställda riktvärden.”

Om inte samtliga balkonger kommer att klara riktvärdet för 
uteplats på 50 dBA ekvivalentnivå så behöver en alternativ 
uteplats anordnas som klarar riktvärdet. Det behöver i så 
fall avsättas plats för detta på plankartan och säkerställas 
i planen, eventuellt med en planbestämmelse. I annat fall 
kommer balkongerna vara den enda uteplatsen för de boende 
och då ska de klara riktvärdet. Det är inte möjligt att bygga 
balkonger och sedan mena att de inte ska räknas som uteplat-
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Alternativt ställs krav på att balkongerna byggs på ett sätt så 
att de klarar ljudnivåkraven.

Bullerutredningen behöver även kompletteras med eventuella 
störningar från verksamheter i närheten, till exempel lastning 

enligt bullerutredningen inte tagits med och motivering till 
det saknas.

Det är positivt att området förtätas med bostäder och att 
kommunen vill skapa en tryggare miljö på Hulta Torg.

-
värda. Det är positivt om de kan bevaras.

Länsstyrelsen instämmer i synpunkterna framförda av 
-

redningen beträffande påverkan på Hultamotet och riksväg 
40.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Kommentar
Bullerutredningen har kompletterats så att även byggrätten 
på Hultavall 1 utmed Hultagatan innefattas. Bullerutred-
ningen visar att byggrätten på Hultavall 1 klarar riktvärdena 
för ekvivalentnivå på fasader åt söder. Lägenheterna längst ut 
mot ena kortsidan har däremot maxvärden som överskriver 
riktvärdena. För att dessa lägenheter ska klara riktvärdena 
krävs tekniska åtgärder såsom delvis inglasning av balkong 
för att klara riktvärdena. 

För höghuset görs bedömningen att det är fasaderna vid de 
indragna balkongerna som ska klara riktvärdena. Det innebär 
att det fortfarande är en lägenhet som utan tekniska åtgärder 
inte bedöms uppfylla riktvärdena. Bullerutredningen visar 
dock att riktvärdet klaras genom tekniska lösningar såsom 
delvis inglasning i kombination med absorbenter i tak och på 
vägg för dämpning av infallande ljud.

Planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
under avsnittet ”Buller och vibrationer”. I plankartan 
regleras bullret genom den generella bestämmelsen ”I bostad 
där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider 
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en fasadsida där 55 dBA 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.”

Detaljplanen reglerar inte buller med hjälp av placerings-

utformning, val av tekniska lösningar samt planlösningar för 
byggnaderna. Genom bestämmelsen om ljudnivåer säkras 
dock att förordningens riktvärden klaras när bygglov ges.

göra det möjligt att bygga parkeringsytor, nya torgytor m.m. 
Växtligheten i området är dock viktig både för människor 

det ska planteras nya träd, bland annat i form av en enhetlig 
trädrad utmed Hultagatan. I detaljplanen görs ett område 
som i dagsläget är parkeringsplatser om till park med avsikt 
att öka mängden grönska i området och stärka kopplingen 
mellan Ekarängen och Holmens Lund.

S3 Tra#kverket 
Riksväg 40 är ett riksintresse. Vägen är en del av det 
nationella stamvägnätet och har därför särskild nationell 
betydelse. Den aktuella lokaliseringen ligger längs den del 
av vägen som ingår i det av EU utpekade Trans-European 

Vägen är viktig för pendling samt långväga person- och 
godstransporter. Riksväg 40 är också rekommenderad väg för 
transporter av farligt gods. 

På aktuell vägsträcka är hastigheten 80 km/tim. År 2015 

Det föreslagna området ligger inom ett område av riksin-
tresse för framtida järnväg Götalandsbanan. Riksintresse-
området är det förstudieområde inom vilket undersökningar 
och utredningar sker för var en höghastighetsbana mellan 
Stockholm och Göteborg lämpligast placeras.

-
ningen för aktuell detaljplan, se ärende TRV 2016/72172. I 
korthet gäller det:

Man har undersökt förutsättningarna för avsteg enligt 
-
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men per lägenhet bedöms klara ställda krav för avsteg från 
riktvärdet. Undantaget är den översta lägenheten mot norr i 
båda husen där nivåerna beräknas till 1 dB över riktvärdet.

från riktvärden för buller än de avsteg som kan göras i 

att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse 
-

stämmelser som reglerar buller. 

med förtydligande gällande källan till ingångsvärdena för 

2015. 

-
ket anser att bullerutredningen ska kompletteras med att även 
redovisa området väster om punkthuset. I förslaget medges 
bland annat en ny byggrätt för bostadsändamål med totalhöj-
den 192 m som bör ingå i bullerutredningen.

-
iskor ska åka kollektivt, gå eller cykla. Kommunen skriver 
att de planerar för 2,5 cykelparkeringsplatser per bostad. Det 

byggskedet. 

på hur tillskottet från planförslaget påverkar belastningssitua-

informera om att åtgärdsvalsstudien för Noden Borås visar 

(ramp från väster) och att åtgärdsförslag ännu saknas.

brist vilken beskrivs enligt följande: 

Åsvägen, där belastningen medför en lägre standardnivå, s k 

dock ännu aldrig ned till riksväg 40. 

För att kunna bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40 

kompletteras med följande:

En karta över nollalternativet som visar år 2040 exklusive 
tillskottet från planförslaget. Underlaget behövs, förutom

som grund att bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40, 
även för att bedöma möjligheten till eventuella åtgärder. 

vänster korsar en cykelbana vägen. Har denna korsande 

Planområdet ligger inom ett större område som för närva-
rande studeras för dragning av den planerade höghastighets-
järnvägen Götalandsbanan. Utredningsmaterialet ska kunna 
utgöra underlag för järnvägsplan.

Om Götalandsbanans sträckning kommer att gå genom 
Hulta kommer det troligtvis ske under mark då Hulta 

planerade järnvägen kan komma att påverka eller påverkas av 
den nya bebyggelsen.

07-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar 

Kommentar
Bullerutredningen har kompletterats i enlighet med 

till Länsstyrelsen.

planförslaget inte är av avgörande betydelse för Hultamotet. 
Avfartsrampen som enligt utredningen har en belastning som 

Det innebär att nästan 60 personbilar alternativt drygt 20 
normallånga bussar (12 meter) kan stå i kö innan kön sträcker 
sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitetsanalysen är framkom-

vilket innebär önskvärd standard. 

Parallellt med framtagandet av denna detaljplan gör kommu-

-
mängd räknas in. Kommunen är villig att samarbeta med 

behov av åtgärder i ett längre perspektiv.

Kommunen vill dock förtydliga att i och med denna 
detaljplan så föreslås inga åtgärder i Hultamotet. Kommunen 

till följd av de förhållandevis få nya byggrätter som föreslås 
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i denna plan. Åtgärder för att öka kapaciteten i Hultamotet 
-

exploatering. I sådant fall sker ombyggnation med stöd av 
gällande planer eller genom upprättande av ny detaljplan, och 

Kommunens bedömning är också att behovet av bostäder i 
detta fall bör väga tyngre än att invänta pågående utredning 
av Hultamotet. Bedömningen är att det är mycket positivt 

-
siella och kommunala verksamheter inom gångavstånd. 

-
ende Götalandsbanan som att riksintresset inte är ett hinder 
för detaljplanens fortsättning.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med 
beaktande av vad som framförs i nämndens yttrande.

Tekniska nämnden anser inte att kraven i gällande parke-
ringsnorm ska frångås med hänvisning till hur dagens 
parkeringsbehov ser ut. Bedömning av parkeringsbehovet ska 
grunda sig i gällande parkeringsnorm. 

Den aktivitetsplats på Hultahus 5 som försvinner till förmån 
för den nya förskolans gård och lekytor ska enligt Tekniska 
nämndens uppfattning ersättas i närområdet.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar

och gående. För att hushålla med marken bör det inte 

som är nödvändigt. Idag är bilinnehavet i AB Bostäders 
bostäder i området 70 %, vilket talar för att planerat antal 
parkeringsplatser är rimlig. En aspekt som är viktig att 
ta med i beräkningen är också vikten av att möjliggöra 
trivsamma vistelsemiljöer i området. Parkeringsdäcket är 
redan i nuvarande förslag storskaligt, och genom att bygga så 
få parkeringsplatser som möjligt är det möjligt att begränsa 
anläggningens storlek och höjd till den aktuella samt minska 
antalet markparkeringar i området.

Parkeringsutredningen är emellertid uppdaterad efter de nya 
parkeringsreglerna och förslaget stämmer numer överens

med gällande regler. Avsteg är inte längre aktuellt i detaljpla-
nen. 

Parkeringsbehovet för livsmedelsbutiken uppfyller också 
de gällande parkeringsreglerna. Övriga verksamheter i 
planområdet är i huvudsak funktioner för närområdet vilket 
innebär att de inte har ett lika stort parkeringsbehov. Parke-
ringsbehovet för anställda uppfylls genom AB Bostäders 
parkeringsplatser på norra sidan av Hultagatan. 

Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden 
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen 
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan 
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det 
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska 

-
område Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell 
detaljplan.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen. 

Miljöförvaltningen har varit med i tidigt skede under framta-
gandet av detaljplanen och bland annat granskat bullerutred-
ningen, val av plats med avsikt på Grönområdesplanen under 
arbetets gång. Allt för att följa miljökvalitetsnormer, miljömål 
med mera. Miljöförvaltningen tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S6 Borås Elnät 
Vi ser helst att det i planen läggs till att mindre teknikan-
läggningar kan tillåtas på prickad mark för till exempel 
transformatorstationer.

För anslutning till elnätet kan långa leveranstider förekomma 
beroende på vilken storlek på elservis som kommer att 
behövas. Därför bör exploatören beställa elservis i god tid 
innan planerad inkoppling.

Kommentar

anläggningar tillåts inom alla användningar. Det är inte 
lämpligt att tillåta tekniska anläggningar inom prickmarken 
eftersom den är avsedd att vara för gata, siktlinjer utmed 
gator och öppna torgmiljöer.

Övriga synpunkter noteras.

S7 Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Hulta, Hultahus 4 
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Kulturnämndens bedömning är att förslaget till detaljplan 
inte tar tillräcklig hänsyn till det mänskliga perspektivet utan 
bygger vidare på mindre lyckade aspekter av miljonprogram-
mets byggnadsideal. För att uppnå ambitionen om att skapa 
en bättre utomhusmiljö och ökad trygghetskänsla bör plan-
förslaget omarbetas så att mänskliga perspektiv och behov 
blir rådande, med fokus på att trivsamma ytor för samvaro, 
rörelsemöjligheter, grönstrukturer och estetiska kvaliteter blir 
bättre tillgodosedda.

Kommentar
En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park, 
för att möjliggöra ett tydligare grönt stråk och för att säkra 
allmänhetens gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan 
och parkområdet Ekarängen på ett bättre sätt. Se vidare svar 
till Kommunstyrelsen. 

och det nya bostadshuset regleras marken med prickmark för 
att möjliggöra öppna ytor för exempelvis torgverksamhet. 

entréer i det nya bostadshuset och livsmedelsbutiken ska vara 
uppglasade. Parkeringsgaraget har utformningsbestämmelser 

fasaden mot Hultagatan ska vara i genomsiktligt material. 
Detta för att skapa möjlighet till insyn och utblickar. På 
samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också 
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av 
utformning. En planbestämmelse anger att bostäderna 
måste ha entréer mot Hultagatan. I området som är planlagt 

byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger samt mindre 
verksamhetslokaler för att ytterligare möjliggöra en varierad 
fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna eller lokalerna är inget 
som planeras redan idag, men byggrätten skapar möjlighet till 
ett mer urbant stråk i framtiden.

S8 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga direkta invändningar mot detalj-
planen, men har några ”övrigt-punkter” för information:

1. Planerat höghus kommer att ha en del brandtekniska utma-
ningar med glastrapphuset. Det är troligtvis görbart, men 
utmanande. Det är dessutom krav på räddningshiss för så 
höga byggnader. Det är möjligt att allt detta är beaktat redan 
(t ex med sprinkler i passagen och hiss i respektive byggnad), 
men om det måste åtgärdas genom att förändra glastapphu-
sets utformning kan det innebära att byggnadens gestaltning 
påverkas, vilket troligen är av intresse för planavdelningen.

2. Planerat höghus kommer att ha krav enligt BBR på intern 
brandvattenförsörjning (stigarledning med tryckstegrings-
pump) som med största sannolikhet kommer att vara ansluten 

till vattennätet. Detta kommer troligtvis inte att bli ett 
problem, då huset verkar förses med speciellt dimensionerad 
vattenförsörjning, men det kan vara bra att känna till att 

våningen.

-

och troligtvis ekonomiskt orimliga ingrepp för att uppfylla 
brandkrav i BBR (byggnader över 8 våningar).

Kommentar
1. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på om stora 
delar av trapphuset glasas upp för att gynna siktlinjer och 
överblickbarheten i området. Detaljplanen reglerar dock 
inte hur trapphuset ska utformas, mer än att entréer ska vara 
uppglasade. Frågan hanteras vidare i bygglovet.

2. Synpunkten noteras.

-

S9 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ser positivt på att man förtätar på Hulta då det 

Trallingsgatan, öppna upp torgytan och att vända entréerna 
mot gator och stråk. Allt bidrar till att en öka upplevelsen av 
trygghet i området.

Förvaltningen vill passa på att lyfta att det är viktigt att 
man, gärna i dialog med de boende, ersätter den borttagna 
aktivitetsplatsen med något liknande.

Kommentar
Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden 
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen 
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan 
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det 
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska 

-
område Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell 
detaljplan.

S10 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna 
detaljplanen men vill påpeka att ökad bebyggelse av bostäder 
även innebär ett ökat behov av kommunal service, vilket bör 
beaktas i kommande planändringar i detta område.
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Kommentar
Synpunkten noteras. Det är Kommunstyrelsen som ger 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya 
detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad av skolor. Lokal-
försörjningsnämnden kan uppmana Kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag för att möjliggöra 
utökning av kommunal service i området.

S11 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser har trygghetsas-
pekten tagits med på ett bra sätt när det gäller planering av 
belysning, planteringar, mörker etc så att tryggheten upplevs 
som mycket hög.

Parkeringsplatser som planeras som ett parkeringsdäck bör 
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga 
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under 
mörker bör platserna vara väl upplysta. 

Kommentar
Parkeringsgaraget ska utformas så att minst 5 % av fasaden 
mot Hultagatan är i genomsiktligt material. Detta för att 
skapa möjlighet till insyn och utsikt. 

S12 Försvarsmakten  
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

S13 Skanova  
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av 

invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras. 

S14 Västtra#k 
-

synpunkter på planen.

Kommentar
Noteras. 

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman Paulina Bredberg 
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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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 

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 

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 

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-

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 

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.

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 

Länsstyrelsen och senare 

till Mark- och miljödomsto-

len.

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.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

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

  webbplats boras.se/detaljplan
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Årsredovisning 2016  

Förslag till beslut:  

Förskolenämnden beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016 och översända densamma till Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Datum Ordförande 
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Alternativt förslag 
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 2017-02-20                     D nr 2017/FN0030 

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
         
                             
                           
  

Årsredovisning 2016  

 
Förslag till beslut 
Förskolenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Fastställa årsredovisningen för 2016.  
2. Översända årsredovisningen 2016 till Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Förskolenämndens uppdrag startade 2016-09-01 och förvaltningschefen 
anställdes 2016-08-29. Förberedelser och planering inför uppstarten 2017 
har skett under hösten 2016. 
 
Ärendet i sin helhet 
Med anledning av omorganisationen från stadsdelsnämnder till 
facknämnder startade Förskolenämnden sitt uppdrag 2016-09-01. 
Uppdraget under hösten 2016 utgjordes av förberedelsearbete inför 
uppstarten 2017-01-01. Förskolenämnden har haft två sammanträden under 
2016. Under det första sammanträdet skedde en presentation av nämnden 
och den tillträdande förvaltningsledningen samt en övergripande 
presentation av förvaltningen. Det andra mötet ägnades åt riskanalysarbete 
och nämndens interna kontrollplan, fastställande av sammanträdesdagar 
2017, fastställande av delegationsförteckning, nämndens delegering av 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och fastställande av 
dokumenthanteringsplan. 
 
Förvaltningschefen anställdes 2016-08-29 och arbetade under hösten med 
att skapa en ny organisation och planera inför uppstarten. En del av arbetet 
var att tillsätta vakanta chefstjänster och befattningar inom de centrala 
stödfunktionerna i förvaltningen. I planeringsarbetet under hösten ingick 
flera chefer och medarbetare som fått besked om sin placering vid 
förskoleförvaltningen, inom ramen för sina befattningar i stadsdelarna. 
 
Ingen budget, redovisning eller verksamhet bedrevs under 2016. Kostnader 
för förvaltningschef och nämnd har redovisats kommuncentralt. 
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 2017-02-20                     D nr 2017/FN0030 

 
Tanja Vööras 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd bifogas. 
 
Samverkan 
Ärendet har samverkats i FSG. 
  
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
    
  
 
Förvaltningschef  
Pernilla Bjerkesjö  
 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
 
  
 



Reglemente för Förskolenämnden 600:3 
 

 

Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016, reviderad 2016-11-23. 
 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en 
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller fr. o m 2016-09-01. 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta regle- 
mente. 
 

  Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det  

  förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande 

  av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att  

  stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente  

  gäller fullt ut. 
 

 

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg 
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader 
och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 

 

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för 
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg.  

 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunal författningssamling för Borås 2017 



 ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (2) 
 
 2017-03-02 
 

 

 
 

9) Anmälningsärenden 
 

a) Lokalförsörjningsnämnden - Lokalresursplan 2017-2019 (2017/FN0034 021) 
Med bilagor;  
Stadsdelsnämnden Norr Lokalresursplan 2018-2020 
Lokalresursplan 2018-2020 Stadsdelsnämnden Öster 
Lokalplan Stadsdel Väster 2016 med Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4 
Förskolor Lokalresursplan   
 

b) Stadsdelsnämnden Öster – Nybyggnation Tunnlandsgatans förskola- ärende 
överfört från Stadsdelsnämnd Öster (2016/FN0037 714) 

 
c) Stadsdelsnämnden Väster – Öppnande av förstudiekonto för Bergsäter förskola – 

ärende överfört från Stadsdelsnämnd Väster (2017/FN0022 714) 
 

d) Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsens skrivelse 2017-01-30 Säker och Trygg 
kommun. (2017/FN0023 009) 
 

e) Kommunfullmäktige – Svar på motion av Patric Cerny (L); Länge leve kärleken! 
(2017/FN0024 700) 

 
Förslag till beslut: Förskolenämnden lägger anmälningsärenden under 9a – 9e till 
handlingarna. 
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