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Datum 

2018-11-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 12 november 2018 
kl. 09:30 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Kommunsekreterare 

Tidsprogram för Kommunstyrelsen 

Måndag 12/11 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden, 
därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. 
Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa över-
läggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive 
partigrupps bestämmande. 

Tisdag 13/11 Gruppöverläggningar. 
Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. 

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av ärenden som 
avser myndighetsutövning eller sekretess.  

Måndagen den 26 november hålls ett beslutssammanträde med start kl 09.30 
(beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt övriga ärenden). 
Kallelsen publiceras den 16 november 2018. 

OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej 
gruppöverläggningarna om budgeten. 
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Kc                 Kommunchefen 
S                    Sekretariatet 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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 Ärende  

1.  Val av justerare 
  

 

2.  Anmälningsärende 2018-11-12 och 2018-11-13. 
Dnr 2018-00687 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2018-11-12 och 2018-11-13 
Dnr 2018-00685 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. PF1 Borås Stads personalpolitiska program 
Dnr 2018-00656 2.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

5. PF2 Arbetsmiljöpolicy, revidering.  
Dnr 2018-00682 2.3.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

6. M1 Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 2019 
Dnr 2018-00602 3.1.2.6 Programområde 2 till 20181024 

(Bil) 

7. M2 Försäljning av 70 000 kvm av Viared 14:19, kv. Solskenet, 
Viared Västra. 
Dnr 2018-00701 3.1.2.2 Programområde 2 till 20181024 

(Bil) 

8. E1 Borås Stads budget för 2019 
(Första genomgången utdelas endast till KS-ledamöter och 
ersättare på sammanträdet) 
Dnr 52899   

 

9. SP1 Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 
Dnr 2015-00101 214 Programområde 4 

(Bil) 

10. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Norrby: Garvaren 15 med 
flera, Kronängsparken 
Dnr 2017-00766 214 Programområde 4 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som 
separata listor på webben 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads personalpolitiska program 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska program. 

 

 

 

 

Datum 

2018-10-25 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2018-10-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2018-10-26 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00656 2.3.1.0 Programområde 1 

Handläggare: Björn Linder 
 

Datum 

2018-10-12 Per Olsson   

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Björn Linder 
Handläggare 
033 357076 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00656 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Stads personalpolitiska program 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska program.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Borås Stads personalpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 

18 december 2014 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 

2018. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 

 

Då pågående översyn av stadens styr- och ledningssystem med stor sannolikhet 

kommer att kräva förändringar i övergripande styrdokument, så har nu endast 

mindre, redaktionella ändringar gjorts i förhållande till den tidigare versionen. 

Även om det personalpolitiska programmet genom beslutet fastställs till år 

2022, så kommer en revision av programmet att genomföras innan dess. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads personalpolitiska program 

   

Samverkan 

Ärendet har varit uppe i den centrala samverkansgruppen den 18 oktober 2018. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Personalpolitiskt
program
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Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 18 december 2014, reviderad 
xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2022

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Personalpolitiskt 
program
Borås Stad har ambitioner …
Borås Stads ambitioner kommer tydligt till uttryck i visionen ”Borås 2025” och dess 
strategiska områden. Borås Stads attraktionskraft ska stärkas och utvecklas. Visionens 
genomförande förutsätter mångas medverkan och kreativitet, inte minst från kommunens 
medarbetare.

… att vara en attraktiv arbetsgivare ...
Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och förmågan att attrahera, rekrytera, 
behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge 
stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, engagerat och med 
lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och chefer känner stolthet och arbetsglädje.

… med hälsosamma arbetsplatser ...
Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön ger medarbetarna förutsättningar 
att bidra till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till personlig 
utveckling.

Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla bemöter varandra med respekt. 
Samverkan och samråd mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är 
en viktig del i ett gott arbetsklimat. Medarbetares och chefers gemensamma ansvar bidrar 
till den goda arbetsplatsen och dialog, delaktighet samt eget ansvar är naturliga inslag.

God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma arbetsplatser och hållbart arbetsliv.

… som erbjuder viktiga och utvecklande jobb.
Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av verksamheter och yrken som gör 
skillnad för kommunens invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, 
ett gott ledarskap och möjligheter till personlig utveckling som naturliga delar i ett 
hållbart arbetsliv.

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa 
medarbetarna och säkerställer personaloch kompetensförsörjning.

Hållbart arbetsliv
Borås Stad har en arbetsmiljö som är hälsofrämjande, som stärker ett hållbart arbetsliv med 
goda arbetsplatser och som bidrar till verksamhetens mål. Arbetsmiljön ökar möjligheterna 
att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och ledare.

Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika värde 
och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ger utbyte i form 
av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Borås Stad kompletterar det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med 
insatser för att behålla och utveckla hälsan hos medarbetare och chefer. Det systematiska 
hälsofrämjande arbetet sker på tre sätt; främjande hälsoarbete, förebyggande arbetsmiljöarbete 
och rehabiliterande insatser för medarbetare som drabbats av ohälsa.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för framgång på andra viktiga områden 
som närvaro och produktivitet samt kvalitet, kreativitet och socialt ansvar.

Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett hållbart arbetsliv och i möjligheterna 
att vara en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, 
sexuell läggning eller ålder.

Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga 
förutsättningar är en styrka som kommunen tar till vara.

Borås Stad är ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och 
interkulturell kunskap är värdefulla resurser som tas till vara. Kunskap hos personalen om 
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Medarbetarskap och chefskap
Gott chefskap och gott medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet.

I det goda medarbetarskapet bidrar alla till verksamhetens utveckling och att nå målen. 
Medarbetarna får förutsättningar att använda och utveckla kunskaper och kreativitet 
till nytta för måluppfyllelse, utveckling och förnyelse där verksamhet och medborgarnas 
bästa står i fokus. Medarbetarna tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. Ett gott 
medarbetarskap innebär också ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön 
och den egna hälsan.

Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse för att uppfylla verksamhetens 
mål. Ett gott medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande och mod 
att tänka och handla i nya banor. Tillit och respekt är honnörsord i alla möten med 
andra människor.

Ett gott chefskap har nyttan för medborgare, brukare och kunder i fokus. Chefen är väl 
förtrogen med uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas 
behov.

Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling som en del i arbetet med den 
goda arbetsplatsen. Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att 
leverera rätt kvalitet med effektiv resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett 
gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar att i det dagliga arbetet göra skillnad för 
Borås Stad och dess invånare.

Personal- och kompetensförsörjning
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. 
Det handlar om att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt 
tid. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, lön och kompetensutveckling är avgörande 
delar i detta arbete.

Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten 
att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan behålla och 
utveckla dem för framtidens krav och förändringar.

Borås Stad har en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det behövs 
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för att ge tydliga erbjudanden, attrahera de bästa medarbetarna och säkerställa personaloch 
kompetensförsörjning. Lönesättning och lönebildning stimulerar medarbetarna till goda 
arbetsresultat, engagemang och arbetstillfredsställelse och förbättrar och utvecklar därigenom 
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lön och anställningsvillkor stärker 
kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare.

Kompetensutveckling av medarbetare är en förutsättning för att Borås Stad ska möta 
förändrade behov och krav från verksamhet och omvärld och därmed klara uppdragen mot 
kommuninvånarna. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras 
eller försvinner. Medarbetarna i Borås Stad har beredskap att möta dessa förändringar.

Varje medarbetares potential och unika kompetens tas till vara. Varje år genomförs 
utvecklingssamtal. Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin utveckling genom 
kontinuerligt lärande och är öppna för nya arbetssätt och metoder. Medarbetarna lär av 
varandra och delar erfarenheter. Arbetsplatsträffarna är en av arenorna för gemensam 
kompetensutveckling.

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Idéer, ständiga förbättringar och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, 
förnyelse och förmåga att ge stöd och service till kommunens invånare och företag. Det 
bidrar till att genomföra visionen, stärka arbetsklimatet och bilden av Borås Stad som 
attraktiv arbetsgivare.

Det innebär att kommunen ständigt söker efter idéer som stödjer vision och mål för att 
förbättra och förnya verksamheten. Chefer ska ge utrymme för kreativitet hos medarbetarna 
och stimulera till idéer, ständiga förbättringar och innovationer i verksamheten.

Kreativiteten – förmågan att komma med nya idéer och angreppssätt som stimulerar nya 
tankar, kan omsättas i verksamhet och ger resultat – är avgörande för processen.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Arbetsmiljöpolicy, revidering.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy. 

 

 

 

Datum 

2018-10-22 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2018-10-31 Annette Carlson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2018-10-26 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00682 2.3.4.0 Programområde 1 

Handläggare: Linnea Nilsson 
 

Datum 

2018-10-19 Per Olsson   

  Avdelningschef 

 

PF2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00682 2.3.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Arbetsmiljöpolicy, revidering.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.            

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads arbetsmiljöpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 18 

augusti 2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2019. 

För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 

 

Under november 2017 till augusti 2018 genomförde DO en tillsyn för att 

säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. 

För Borås Stads del krävdes endast en redaktionell ändring i arbetsmiljöpolicyn. 

Det innebär att ordet repressalier läggs till under punkten för kränkande 

särbehandling och diskriminering. Tillägget förändrar inte stadens arbete på 

något sätt.   

 

Nya bestämmelser infördes i Diskrimineringslagen 1 januari 2017 som innebar 

att det tidigare kravet att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att 

hela arbetet ska dokumenteras. Fokus är på aktiva insatser på arbetsplatsnivå 

som ska dokumenteras löpande. För Borås Stads del görs detta arbete i Stratsys 

genom att chef följer kalendern för det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

 

De föreslagna förändringarna 

 Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar en helhet med 

arbetsmiljöfrågor och hälso- och jämlikhetsfrågor.  

 

Ersätts med:  

 Arbetet med lika rättigheter och möjligheter integreras i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

 Kränkande särbehandling och diskriminering inte accepteras.  

 

Ersätts med:  

 Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier inte accepteras.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse Arbetsmiljöpolicy, revidering 

2. Beslutsförslag Arbetsmiljöpolicy, revidering   

Samverkan 

Ärendet har varit uppe i centrala samverkansgruppen den 20 juni 2018. 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



 Strategi

Program

Plan

• Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Arbetsmiljöpolicy
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder och styrelser
Gäller till och med: 2019

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med friska arbetsplatser med en 
arbetsmiljö som ger positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet som 
kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare förutsättningar för goda arbetsinsatser i en 
trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och 
företräds av cheferna. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och 
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men alla är skyldiga att aktivt delta i 
arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och riskfaktorer.

På en frisk arbetsplats:

• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och mål.

• Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för att arbetsuppgifterna är tydliga 
för medarbetarna.

• Visar chef och medarbetare förtroende och tillit för varandra och varandras 
kompetens.

• Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller hur arbetsuppgifter planeras och 
genomförs inom ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

• Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på utfört arbete.

• Får medarbetaren möjlighet till kompetensutveckling.

Den friska arbetsplatsen skapas genom att:

• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.

• Arbetet planeras och prioriteras så att balans mellan krav och resurser uppnås.

• Chef och skyddsombud genomgår arbetsmiljöutbildning.

• Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av verksamheten och har en självklar plats 
vid verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt Borås Stads SAM-kalender.

• Arbetet med lika rättigheter och möjligheter integreras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

• Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen vid arbetsplatsträffar och vid 
medarbetarsamtal.

• Alla tar ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett 
positivt arbetsklimat.

• Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

• Målet med rehabilitering är att få tillbaka medarbetare i arbete.

• Friskvårdsinsatser och utbildning inom arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

• Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier inte accepteras. 

• Alkohol och droger inte accepteras.

• Mångfald i form av olikheter i bakgrund, erfarenhet, kompetens och andra 
personliga förutsättningar tas tillvara.
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

2019 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2019 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelse angivna principer och priser. 

Datum 

2018-10-24 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2018-10-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2018-10-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00602 3.1.2.6 Programområde 4
Handläggare: Anders Graad 

Datum 

2018-10-01 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M1 



Borås Stad 
Datum 

2018-10-23 
Sida 

2(2) 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00602 3.1.2.6 

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för 

2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2019 försäljningspriset vid friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt 

arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds 

sommarstad till att beräknas efter i skrivelse angivna principer och priser. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje 

kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. Exempel på de nya priserna finns i bifogad 

PM. Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet 

infördes för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa 

tomter att bilda egna fastigheter. Prissättningen för dessa fastigheter har sedan 

dess tagits i separata beslut. Förra året sattes priserna i Hälasjöområdet efter 

samma principer som för friköp av tomträtter för friliggande småhus. För att 

undvika dubbla beslut i framtiden är det rimligt att inkludera även dessa 

fastigheter i detta beslut och följa samma princip som för friliggande småhus. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje 

kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av 

tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2018 bygger på 2015-års 

marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av 

marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att 

priserna räknats upp med 39 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s 

fastighetsprisindex för Västsverige. 

För friköp av tomträtter och de kvarvarande arrendetomterna 2018 inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad har följande 

försäljningspriser gällt; 
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- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 333 600 kr;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 291 900 kr;
- Viareds sommarstad, 267 600 kr.

Från 2018 gäller nya marktaxeringsvärden för småhus. Dessa värden utgår från 

nivån två år före, dvs år 2016. SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu 

att för tiden 2:a kv 2016 (index: 740) – 2:a kv 2018 (index: 829) har en 

prisökning av småhus skett på ca 12 %. För 2019-års försäljningspris torde det 

vara skäligt att för friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 

2018-års marktaxeringsvärde samt att priserna räknas upp med 12 % jämfört 

med 2016 års priser. Exempel på de nya priserna finns i bifogad PM. 

Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes 

för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa tomter att 

bilda egna fastigheter. Prissättningen för dessa fastigheter har sedan dess tagits i 

separata beslut. Förra året sattes priserna i Hälasjöområdet efter samma 

principer som för friköp av tomträtter för friliggande småhus. För att undvika 

dubbla beslut i framtiden är det rimligt att inkludera även dessa fastigheter i 

detta beslut och följa samma princip som för friliggande småhus. 

Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom 

Bosnäs fritidshusområde och Viared sommarstad föreslås till följande; 

- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 268 800 kr;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 235 200 kr;
- Viareds sommarstad 313 600 kr.

Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt 

100 kvm motsvarar 80 % av fastighetstaxeringens riktvärde (300 000 kr) för 

normaltomt vid taxeringen 2018. För tomträtter/arrendetomter inom Bosnäs 

fritidshusområde med byggrätt om högst 60 kvm motsvarar priset 70 % av 

riktvärdet för normaltomt inom området. För tomträtter inom Viareds 

sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet (400 000 kr) för normaltomt 

vid taxeringen 2018. Det 12 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom 

Västsverige har även lagts på samtliga tomter inom Bosnäs fritidshusområde 

och Viareds sommarstad. 

För hyreshusfastigheter har Kommunfullmäktige 2000-02-24, §28, tagit beslut 

om att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna friköpsavtal efter principen 

att priset ska vara 90 % av marktaxeringsvärdet. 

Beslutsunderlag 

1. PM – försäljningspriser 2019

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 
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Elisabeth Eickhoff 

Mark- och 

exploateringschef 



2018-09-28 
PM 

Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2019 

Fastighet 2018 2019 

Småhus (friliggande och 
kedjehus) 

2015-års m.tax.v 
x 0,8 x 1,39 

2018-års m.tax.v 
x 0,8 x 1,12 

m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris 
Fornborgen 10 626 000 696 100 718 000 643 300 
Bankkontot 2 456 000 507 100 503 000 450 700 
Sparbössan 5 467 000 519 300 515 000 461 400 
Azimuten 3 499 000 554 900 586 000 525 100 
Temperaturen 2 461 000 512 600 564 000 505 300 
Fyrkanten 6 425 000 472 600 519 000 465 000 

Småhus (radhus) 2015-års m.tax.v 
x 0,7 x 1,39 

2018-års m.tax.v 
x 0,7 x 1,12 

m.tax.v Försälj.pris m.tax.v Försälj.pris 
Armringen 22 393 000 382 400 438 000 343 400 
Femtioöringen 23 386 000 375 600 288 000 225 800 
Bankdisken 12 412 000 400 900 464 000 363 800 
Hastigheten 30 364 000 354 200 364 000 285 400 
Folkvisan 36 444 000 432 000 488 000 382 600 

Bosnäs fritidshusområde & Viareds sommarstad 
Försäljningspris 2018 Försäljningspris 2019 

Bosnäs (byggrätt 100 m²) 333 600 268 800 
Bosnäs (byggrätt 60 m²) 291 900 235 200 
Viareds sommarstad 267 600 313 600 

Mark och exploatering 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljning av 70 000 kvm av Viared 14:19, kv.

Solskenet, Viared Västra. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer 70 000 kvm av Viared 14:19 för 38 850 000 kronor till NSF 

II Sweden 9 AB.

Datum 

2018-10-24 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2018-10-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2018-10-29 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00701 3.1.2.2 Programområde 4 

Handläggare: Johannes Olsson 

Datum 

2018-10-19 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M2 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00701 3.1.2.2 

Kommunfullmäktige 

Försäljning av 70 000 kvm av Viared 14:19, kv. 

Solskenet, Viared Västra. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen säljer 70 000 kvm av Viared 14:19 för 38 850 000 kronor till NSF 

II Sweden 9 AB.

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

NSF II Sweden 9 AB äger fastigheten Solskenet 3 på Viared Västra, där ett 

logistikcenter finns etablerat. En överenskommelse har upprättats med 

innebörden att 70 000 kvm av kommunens fastighet Viared 14:19 överförs till 

köparens fastighet Solskenet 3, genom fastighetsreglering. Köparen ersätter 

kommunen med 38 850 000 kronor.  

Inom området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Marken 

överlåts grovplanerad. Köpet genom överenskommelsen om fastighetsreglering 

innefattar, förutom överlåtelsen, även en paragraf om att köparen medges 

ensamrätt att fram till 2020-12-31 förhandla med kommunen om att förvärva 

ytterligare 20 000 kvm i angränsning till det område som detta köpeavtal avser.   

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering

2. Karta

3. Fullmakt

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del av 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

Datum 

2018-10-25 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2018-10-31 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00101 214 Programområde 004 

Handläggare: Karolina Rosén 
 

Datum 

2018-10-22 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
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Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del av 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.    

 

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 

Sjömarken. Planområdet är beläget i södra delen av Sjömarkens tätort, cirka sju 

kilometer väster om Borås centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

en ny förskola inom området. Detaljplanen innebär att en förskola i två 

våningar kan byggas väster om Badstrandvägen. Planområdet inkluderar delar 

av Badstrandvägen samt den yta som idag utgör parkering sommartid för 

besökare till badet söder om planområdet.    

Planförslag föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 

kollektivtrafikstråk, vilket innebär att framtida bebyggelse kan använda den 

redan utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser 

bidrar till ett mer hållbart samhälle.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, Förskola i Sjömarken, 2018-10-04 

2. Plan- och illustrationskarta, 2018-10-04 

3. Planbeskrivning, 2018-10-04   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD Nämndbeslut  
BN2015-022  § SBN 2018-235 
 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex 
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen 
Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för 
rekreation och badresors aktiviteter.  
 
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för 
området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger 
Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa 
planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och 
järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i 
Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i 
kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del 
av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att 
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring 
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober,          
kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post 
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se  
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-05 
  

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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PLANBESTÄMMELSER

Del av Räveskalla 1:36,

Detaljplan för Sjömarken

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2015-022

2018-09-27
Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2018-09-24

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Plankonsult

Job van Eldijk

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-09-24

Upprättad 2018-09-10

Mätklass II
Grundkarta

N

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Skyddszon. Vall, plank eller motsvarande får uppföras.m1

Största sammanlagda byggnadsarea inom
användningsområde är 850 m2. Utöver detta får inom
användningsområdet komplementbyggnader med en
sammanlagd byggnadsarea av 100 m2 uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras. Bullerskydd får uppföras.

Byggnadens höjd och utformning

Högsta nockhöjd i meter.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de placeras i takets plan.

Planavgift debiteras vid bygglov

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Friluftsliv

Skydd mot störningar

ILLUSTRATIONSKARTA

Karta ritad av Pauline Sandberg, Ramboll.

SBN

SBN

Badstrandsvägen

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 3 meter.

e1

Skola, förskolaS

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativgräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

Strandskydd

Enbart komplementbyggnader. Största sammanlagda
byggnadsarea är 150 m2.

e2

Byggnadsteknik
b1

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i södra delen av Sjömarkens tätort, 
cirka sju kilometer väster om Borås centrum. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom området. 
Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan 
byggas väster om Badstrandvägen. Planområdet inkluderar 
delar av Badstrandvägen samt den yta som idag utgör 
parkering sommartid för besökare till badet söder om 
planområdet.     
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med 
sex avdelningar i stadsdelen Sjömarken.

Planområde
Området ligger vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i 
Sjömarken. Planområdets storlek är cirka 18 200 m2, varav 
cirka 9500 m2 planläggs som kvartersmark för skola/förskola 
och cirka 8700 m2 som kvartersmark för friluftsliv. Marken i 
området ägs av Borås Stad. En liten del av planområdet ligger 
inom strandskyddet på 200 meter.

Gällande detaljplan
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller 
för området anger följande markanvändning: 

 » P453 – Byggnadsplan för Räveskalla 1:36 m.fl. (laga 
kraft 1955-02-08): Friluftsbad

 » P711 – Byggnadsplanen för del av Sjömarken, Räve-
skalla 1:145 m.fl.(laga kraft 1979-12-17) ): Friluftsbad

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

Kommunala beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2014-12-16 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en 
förskola med byggrätt om minst 1200 m2 BTA på fastigheten 
Räveskalla 1:36. Viktigt är att förskolan får en lämplig 
placering, tillräcklig plats för lek samt att trafikanslutning kan 
ske på ett bra sätt.

Kommunstyrelsen uppmanade 2015-03-16 § 128 Samhälls-
byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljpla-
nen för badstrandsområdet i Sjömarken.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-03-16 § SBN 2015-
000120 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. 

Preliminär tidplan
Samråd  3:e kvartalet 2018 
Granskning 2:a kvartalet 2019 
Antagande 3:e kvartalet 2019 
Laga kraft 3:e kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Den föreslagna förskolan kommer att utgöra en del av 
friluftsområdet vid badet i Sjömarken. Det befintliga bostads-
området intill friluftsområdet är en blandning av friliggande 
villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag möjliggör en förskola/skola i två våning-
ar inom området. Största byggnadsarea begränsas till 850 m2 
och en högsta byggnadshöjd på 8 meter, vilket innebär att 
detaljplanen medger en byggnad i två våningar på totalt 1700 
m2 bruttoarea. Utöver det medges komplementbyggnader 
på sammanlagt 100 m2. Planen möjliggör olika alternativa 
placeringar av byggnad inom området så länge skyddsavstånd 
mot järnvägen hålls och riktvärden för buller klaras. Det 
är terrängen, utemiljön för barnen, solförhållanden och 
tillfartsväg för transporter som avgör vad som är den mest 
lämpliga placeringen. På sida 6 visas två olika placeringar av 
byggnaden.

I området för friluftsliv tillåts komplementbyggnader på 
totalt 150 m2 som möjliggör exempelvis en mindre service-
byggnad vid parkeringen. 

Arbetsplatser
Området har idag inga arbetsplatser. Aktuellt planförslag 
möjliggör emellertid skola och förskola, vilket innebär att 
arbetsplatser tillförs området. 

Offentlig och kommersiell service
Omkring en kilometer från planområdet finns grundskolan 
Sjömarkenskolan (årskurs F-6) och de tre förskolorna Sjögår-
dens förskola, Björkgårdens förskola och Melltorps förskola. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad, upprättad den 24 september 2018. 
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Gångväg längs Viaredssjön. (bild Ramboll)

Förskoletomten med omgivande kullar. (bild Ramboll)
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Bibliotek finns i anslutning till Sandgärdskolan i Sandared, 
cirka 3 km från planområdet. Aktuellt planförslag medger 
förskola/skola. 

I området finns badresors verksamhet, se vidare kapitel 5. 
Mark, Lek och rekreation.

I vägkorsningen Göteborgsvägen-Alingsåsvägen, cirka 350 
meter söder om planområdet finns flera serviceverksamheter 
såsom pizzeria och Sjömarkens Godislada. Rakt över 
Göteborgsvägen, omkring 200 meter från planområdet finns 
både en kyrka och en liten kiosk. Närmaste livsmedelshandel 
ligger i Sandared.

Tillgänglighet 
Planområdet är till viss del starkt kuperat. De nya byggna-
dernas utformning och angöring kommer inte utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer. Nybyggnation 
ska följa Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, 
fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige. Delar av 
förskolegården kommer att bli svåra att göra fullt tillgängliga 
av topografiska skäl. De delar som utformas för pedagogisk 
verksamhet och lekytor ska utformas så att de inte utgör 
hinder för personer med funktionsvariationer. Områden för 
naturlek kan utgöra undantag. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet kommer att trafikförsörjas via Göteborgsvägen 
och Badstrandsvägen men även via Hästhovsvägen, beroende 
av vilket upptagningsområde som förskolan kommer att få.

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen, som 
måste korsas för att nå planområdet. Då båda de möjliga 
tillfartsvägarna till området, Badstrandsvägen och Gräns-
vägen, passerar järnvägsövergångar, kan det skapas köer då 
bommarna är nedfällda. Planförslaget föreslår förskola som 
användning för platsen, vilket är en verksamhet som kräver 
god tillgänglighet. Se mer under Biltrafik och bilparkering.

Gång- och cykeltrafik
På Badstrandsvägen blandas cykeltrafik med biltrafik. För 
gångtrafikanterna finns en bred trottoar längs större delen 
av Badstrandsvägen. Denna kommer att förlängas ner till 
förskolan och rekreationsområdet. Utmed Göteborgsvägen 
finns en separat gång- och cykelbana på norra sidan av vägen 
samt en gångbana på södra sidan av vägen. 
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2.2 Vägnät 

Planområdet kommer att trafikförsörjas via Göteborgsvägen och Badstrandsvägen men 

även via Hästhovsvägen, beroende av vilket upptagningsområde som förskolan kommer 

att få. 

Göteborgsvägen (väg 1757) och Alingsåsvägen (väg 1761) är statliga vägar, 

Badstrandsvägen och Gränsvägen är kommunala vägar medan de övriga vägarna i Figur 

1 är enskilda vägar1 med en gemensam vägförening som väghållare 

2.3 Gång- och cykeltrafik 

På den norra sidan av Göteborgsvägen (väg 1757) finns en utbyggd gång- och cykelbana 

på sträckan mellan Sandared och Borås. På den södra sidan av Göteborgsvägen finns 

gångbana. På Hästhovsvägen samt på de övriga lokala bostadsgatorna saknas gång-

eller cykelbanor. Se Figur 2. 

2.4 Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats är hållplatsen ”Sjömarken” som ligger på Göteborgsvägen i nära 

anslutning till Badstrandsvägen. Hållplatsen trafikeras av tre busslinjer, stadsbusslinje 5 

och regionbusslinjerna 159 och 404. Linje 5 går med kvartstrafik i högtrafik och 

halvtimmestrafik i lågtrafik. Linje 159 och 404 går med 60-minuterstrafik hela dagen och 

minst halvtimmestrafik under högtrafik. 

 

Figur 2 Busshållplatser och cykelbanor. Karta: Borås stad. 

                                                      
1 Källa: NVDB 

Busshållplatser och cykelbanor (Intramap, Borås Stad).

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Sjömarken är väl utbyggd. Göteborgsvä-
gen, som ligger cirka 200 meter från planområdet, utgör ett 
av de största och viktigaste kollektivtrafikstråken i Borås.

Närmaste busshållplats är hållplatsen ”Sjömarken” vid 
Göteborgsvägen, i nära anslutning till Badstrandsvägen. 
Hållplatsen trafikeras av tre busslinjer; stadsbusslinje 5 och 
regionbusslinjerna 159 och 404. Linje 5 går med kvartstrafik i 
högtrafik och halvtimmestrafik i lågtrafik. Linje 159 och 404 
går med 60-minuterstrafik hela dagen och minst halvtim-
mestrafik under högtrafik.

Biltrafik 
En trafikutredning (Sweco 2018-06-11) har tagits fram för att 
belysa planförslagets effekter på trafiken i området, kapacitet 
i korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen samt utreda 
eventuell köbildning vid Badstrandsvägens plankorsning med 
järnvägen.

Trafikutredningen visar att Göteborgsvägen trafikeras av 
cirka 11 500 fordon/vardagsdygn på ett avsnitt öster om 
Alingsåsvägen. Trafikflödet på Göteborgsvägen har tydliga 
toppar morgon och eftermiddag vilket visar att vägen är 
ett utpräglat pendlingsstråk mot framför allt Borås. Under 
morgonens och eftermiddagens högtrafiktid är trafiken 
intensiv och det kan då upplevas som besvärligt att svänga ut 
vänster från Badstrandsvägen. Sett över en maxtimme råder 
det dock ingen kapacitetsbrist i korsningen och några längre 
stillastående köer på Badstrandsvägen uppstår i regel inte.

På Badstrandsvägen och Hästhovsvägen är trafikflödet 
förhållandevis litet och uppgår till cirka 400 – 500 fordon/
vardagsdygn.

Den planerade förskolan beräknas alstra drygt 400 fordon/
dygn, som kommer att fördelas mellan Badstrandsvägen 
och Hästhovsvägen. Kapacitetsanalyser visar att korsningen 
Badstrandsvägen – Göteborgsvägen kommer att ha till-
fredsställande kapacitet även med hänsyn tagen till den 
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bussar samtidigt, samt utrymme för en tredje väntande buss. 
Personbilstrafik kommer att kunna passera förbi väntande 
bussar. 

Plats för angöring i direkt anslutning till förskolebyggnad 
finns för leveranser och sophämtning. Parkeringsplats för 
personer med funktionsvariation finns nära entré.

Beroende på hur förskoletomten disponeras, kan eventuellt 
en ny angöring behöva anläggas till badresor, lämpligen strax 
söder om nuvarande tillfartsväg, dvs om nuvarande angöring 
tas bort och marken används till förskolegård. Ifall skolbygg-
naden placeras i södra delen, enligt illustrationsplanen, bör 
badresors angöring vara kvar och samnyttjas med förskolan. 

Cykel- och bilparkering
Förskolans behov av cykelparkeringar är enligt Borås Stads 
parkeringsregler 19 platser (baserat på 22 anställda och 120 
elever). Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att 
låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme.    
30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning 
till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparke-
ringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd. 

Förskolans parkeringsbehov är enligt Borås Stads parkerings-
regler 28 parkeringsplatser (baserat på 22 anställda och 120 
elever). 

Parkeringsplatserna på den befintliga parkeringsytan föreslås 
kunna samnyttjas av förskolan, Badresor och badplatsen. 
Parkeringsytan föreslås organiseras upp för att nyttjas mer 
effektivt. Planförslaget möjliggör en utökning av parkeringsy-
tan söderut och österut vid eventuellt framtida behov för 
friluftslivet. 

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

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

tillkommande trafiken från förskolan. För prognosår 2040 
antas trafikökningen på Badstrandsvägen och Hästhovsvägen 
endast bero på den tillkommande trafikalstring som den 
planerade förskolan ger upphov till, eftersom det inte finns 
några andra kända utbyggnadsplaner i området. 

Cirka 110 meter söder om Göteborgsvägen korsas järnvägen, 
Kust till Kust-banan, i en plankorsning med bommar. Vid 
fällda bommar ryms cirka 13 bilar i kö innan en eventuell 
kö når upp till Göteborgsvägen och påverkar framkom-
ligheten på denna. En beräkning av teoretisk kölängd vid 
olika bomfällningstider visar att magasinslängden mellan 
järnvägen och Göteborgsvägen är tillräcklig för att klara det 
tillskott av trafik som planförslaget beräknas ge upphov till.

Trafikutredningen ger även förslag på hastighetsdämpande 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Hästhovsvägen som 
skulle kunna bli aktuella tillsammans med en omreglering 
eller rekommenderad hastighet på 30 km/h. Exempel 
på åtgärder är väglins (”minirondell”) i korsningen 
Badstrandsvägen-Hästhovsvägen, avsmalningar med gupp, 
siktröjning eller väglinjemålning för att smalna av vägbanan 
och ge utrymme för oskyddade trafikanter. Dialog pågår med 
Sjömarkens vägförening angående eventuella åtgärder. 
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drygt 100 meter, vilket motsvarar cirka 13 bilar i kö innan kön når upp till Göteborgsvägen 

och riskerar att påverka framkomligheten på denna. 

 

Figur 5 Badstrandsvägen, vy mot söder och plankorsningen med järnvägen. Foto: Sweco 

Badstrandsvägen avslutas med en vändplan och parkering vid Badresors lokaler och 

badplatsen vid Viaredssjön. I anslutning till vändplanen ligger en återvinningsstation som 

alstrar en del trafik.  

Den planerade förskolan kommer att ligga på den västra sidan om Badstrandsvägen 

strax söder om plankorsningen med järnvägen.  

2.5.4 Korsningen Badstrandsvägen/Göteborgsvägen (väg 1757)  

Tisdagen den 17 oktober 2017 studerades trafiksituationen vid korsningen på plats under 

eftermiddagens maxtimma. Korsningen videofilmades samtidigt under en timma kl. 16-17. 

I efterhand räknades trafiken på filmen och resultatet redovisas nedan. För att få en 

uppfattning om hur trafiken varierar under maxtimman har flödet sammanställts för varje 

kvart vilket framgår av Figur 6 nedan. 

 

Badstrandsvägen, vy mot söder och plankorsning med järnväg, bild ur trafikutred-
ningen (SWECO, 2018-02-05).

Angöring och utfarter
Planområdet inkluderar delar av Badstrandsvägen samt den 
yta som idag utgör parkering sommartid för besökare till 
Sjömarksbadet söder om planområdet. In- och utfart till 
området förblir oförändrad enligt planförslaget. 

Under sommartid bussas en större mängd barn till Sjömarks-
badet och avstigning sker på den parkeringsyta som inklude-
ras i planområdet. Planförslaget möjliggör avstigning av två 
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Riksintressen
Kust till kust-banan som ligger strax norr om planområdet 
utgör riksintresse för kommunikation och bedöms inte 
påverkas negativt av planförslaget. Se vidare under kapitel 8. 
Störningar på platsen.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA 
och kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp.

Dagvatten 
Området ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten och 
planeras inte heller att göra det efter planläggningen.

Området avvattnas idag till befintliga diken som bidrar till 
att fördröja dagvattnet. Det finns ett dike sydväst om parke-

ringen som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om planom-
rådet, se illustrationsbild nedan. Diket kommer fortsatt att 
användas för avledning och fördröjning av dagvatten från 
planområdet. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras på 
ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avle-
der mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-års-
regn, jämfört med befintliga förhållanden.  

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 anläg-
gas. 

Den befintliga parkeringsytan är sedan tidigare hårdgjord. 
Den föreslagna exploateringen innebär ingen förändring av 
dagvattenflödet jämfört med idag. 

Borås har ett generellt krav på oljeavskiljning för större 
parkeringsytor (30 bilplatser). Detta kan göras genom 
exempelvis oljeavskiljare eller filterbrunn. Fördröjning eller 
avstängningsmöjlighet för dagvattnet ska finnas som hindrar 
eventuellt släckvatten vid en brand att rinna ut i Viaredssjön, 
se vidare under rubriken Släckvatten i kapitel sex.

Befintliga diken leder dagvattnet till Viaredssjön söder om planområdet. Blåstreckad linje visar ungefärlig placering av diken och utlopp. (flyg foto Eniro TerraTec).



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

Värme
Detaljplanen redogör inte för en specifik värmekälla. Fjärr-
värme finns inte i direkt anslutning till området.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el- och teleledningar. Kapacitets-
förstärkning kan krävas i befintlig transformatorstation vid 
Badstrandsvägen, på andra sidan järnvägskorsningen. Dialog 
och eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att korsa 
under järnvägen med ledningsdragning.

Befintliga ledningar inom kvartersmarken för skola föreslås 
vid behov att flyttas och ett markreservat (u-område) möjlig-
gör ett nytt läge.

Avfall
Avfall från förskolan ska hanteras i enlighet med renhåll-
ningsordning för Borås Stad. I dagsläget finns en återvin-
ningsstation (ÅVS) vid vändplatsen. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är i vissa delar kuperat med marknivåer mellan 
+155 och +165 meter. Området för förskolan består till 
största delen av en öppen gräsyta. Den är omgiven av tre 
kullar. Dessa är bevuxna med buskar och träd, främst björk. 

Området som planläggs för friluftsliv utgörs idag av en 
parkeringsyta omgiven av gräsytor, buskage och en del träd.

Inom planområdet finns inga kända naturvärden.

Lek och rekreation
Sjömarkens badplats är en kommunal badplats intill Viareds-
sjön. Här finns flertalet sandstränder, en relativt stor gräsyta 
samt en lång brygga. Badet rustades upp år 2014 och har nu 
två nya lekplatser. Vid en av stränderna finns även ett stort 
klätternät. Badplatsen har toaletter under sommartid, här 
finns också en stor grusfotbollsplan som i dagsläget används 
som parkering vid behov.

Sedan år 1935 har badresor för barn anordnats till Viareds-
sjön. Barnen bussas från olika delar av Borås och spenderar 
dagen i direkt närhet till planområdet. Badbussarna är gratis 
och är till för barn mellan sju och 13 år. Badresorna bedöms 
inte att påverkas negativt av planförslaget.

Badverksamheten använder idag den öppna gräsytan som 
planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att 
använda andra ytor söder om Badresors lokal. Planförslaget 
innebär att befintlig angöringsväg till Badresors lokal kan 
behöva flyttas något söderut, vilket detaljplanen möjliggör. 

Gångvägen till Badresors lokaler och med skoltomten på gräsytan till höger omgiven av trädbevuxna kullar (bild Ramboll).

Möjlighet finns att iordningsställa en plan gräsyta söder om Badresors lokal, 
markerad som grön rektangel i bild ovan (Intramap, Borås Stad)..
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Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. 
Inhägnandet av förskolegården bör om möjligt göras så att 
pulkabacken fortsatt kan användas. Det skulle innebära att 
backen integreras i förskolegården och att den är tillgänglig 
för allmänheten på kvällar och helger.

Enligt Borås Stads lokalprogram för förskolor behövs en 
lekyta på cirka 25 m2 per barn och därutöver behövs ytor för 
förråd etcetera. För en förskola med sex avdelningar (cirka 
120 barn) innebär det en lekyta på minst 3000 m2. Ytan kan 
användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk 
aktivitet för förskolan. Det finns även möjlighet att använda 
närområdets badplatsområde för större variation och ytor. 
Inom planområdet finns tillräckligt utrymme för friytor 
men hänsyn behöver tas vid placering av skolgården för att 
klara riktvärden för buller samt få tillräcklig skyddszon mot 
järnvägen (farligt godsled).

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Inom planområdet finns ingen lagenligt skyddad natur såsom 
biotopskydd, naturreservat eller riksintressen.

Grönområdesplan
Enligt Borås Stads grönområdesplan klassas Sjömarksbadet 
som en närpark och beskrivs som ett naturområde vid 
strandlinjen. I närparken ingår även Sjömarkens badplats. 
En del av Sjömarkenbadet har visst naturvärde. Området har 
rekreationsvärden och värden för lokal utveckling. Den södra 
delen har höga friluftsvärden. Enligt planen har området 
naturvärdesklass II vilket innefattar mycket viktiga grönom-
råden som är oersättliga på lokal nivå. Kompensationsåtgär-
der i Borås gäller alla grönområden med klass I-IV. 

Planområdet ligger i utkanten av grönområdet och planläggs 
delvis för friluftsliv där större parkeringsytor för besökare 
möjliggörs. Skolområdet innebär att del av grönområdet 
ianspråktas under den tid då verksamheten pågår medan 
skolgården skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten 
övrig tid. 

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av att områ-
det är utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genom-
föras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med 
höga natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv och rekreation 
inom andra delar av Sjömarksbadet.

Geoteknik och radon
Marken utgörs enligt SGU:s jordartskartor av morän. En 
geoteknisk utredning kommer att tas fram inför gransknings-
skedet.

Förorenad mark
Det finns ingen misstanke om förorenad mark inom planom-
rådet.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet ligger som närmast cirka 170 meter från 
Viaredssjön. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. 
Strandskydd inträder vid ändring och upphävande av en 
detaljplan. Länsstyrelsen beslutade den 1 december 2014 om 
ett utvidgat strandskydd för Viaredssjön till 200 meter åt 
båda håll från strandlinje – ut i vatten och upp på land. Då 
en ny detaljplan tas fram för området kommer strandskydd 
inträda för södra delen av planområdet och för en liten del 
i väster. För den mindre delen inom kvartersmark i väster, 
14 m2, innebär planen att strandskyddet upphävs. Området 
ligger i direkt anslutning till en befintlig byggnad för Badre-
sors verksamhet och kan därmed ses som redan ianspråkta-
get. För det mindre område som berörs av strandskydd anges 
i planförslaget prickmark, där byggnad inte får uppföras. 
Dock möjliggörs bullerskydd som behöver ansluta till den 
befintliga byggnaden för att ge tillräcklig bullerdämpande 
effekt. 

Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 
miljöbalken 7 kapitlet 18 c § används skäl 1, det vill säga att 
området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften”.

Friluftsområdet Sjömarksbadet (bild Ramboll).
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För södra delen av området för friluftsliv (N) kommer 
strandskyddet inträda i detaljplanen. Området planläggs för 
användningen friluftsliv (kvartersmark) med syfte att områ-
det ska bidra till att tillgängliggöra det större friluftsområdet. 
Planen bedöms därmed inte strida mot strandskyddets syften 
i denna del.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av befintliga eller framtida över-
svämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad (DHI 2010). 

För Viaredssjön beräknas maxnivå för dagens 100-årsflöde 
till +151,5 meter och i ett scenario för framtida 100-årsflöde 
+ 151,8 meter. Maxnivå för beräknat högsta flöde har beräk-
nats till +152,8 meter. Planområdet ligger på en lägsta nivå av 
+154 meter.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Det finns miljökvali-
tetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och 
ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och 
luft.

Det bedöms inte finnas risk för överskridande av någon av 
miljökvalitetsnormerna inom planområdet, inte heller som 
följd av planens genomförande. Trafikmängden är begränsad 
och förväntas inte öka på ett sådant sätt att risk för över-
skridande av MKN för buller eller luftkvalitet är trolig. Den 
påverkan som kan ske på vatten är i detta fall påverkan av 
dagvatten. Föroreningsgraden i dagvatten från förskola, som 
föreslås, är mycket begränsad. Översilningsytor, alltså när 
dagvatten rinner över och igenom grönska, har viss renande 
effekt. 

Från parkeringsplatsen kan dagvattnet vara mer förorenat. 
Detta är dock en befintlig parkeringsyta där planförslaget 
möjliggör en mindre utökning. Alltså bedöms planförslaget 
inte påverka MKN för vatten negativt. 

Planområdet ligger inom delavrinningsområde tillhörande 
Viaredssjön. Huvudavrinningsområdet är Rolfsån. Viareds-
sjön har i den senaste statusklassningen måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status.

Miljökvalitetsnorm för senast beslutade förvaltningscykel 
(2010-2016) anger god ekologisk status 2021 och god kemisk 
ytvattenstatus, med undantag (mindre strängt krav) för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difeny-
leter som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus. 

Vy över planområdet med befintliga kullar som naturligt skydd mot järnvägen (bild Ramboll).  
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Den här detaljplanens genomförande med tillskott av en 
förskola bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten för Viaredssjön negativt. Oljeavskiljning föreslås för 
parkeringsytorna, vilket skulle vara en förbättring från idag.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viaredssjön. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Stadsdelen Sjömarken har behov av nya förskolelokaler, 
genomförandet av planen löser den brist som finns idag och 
tryggar även en långsiktig barnomsorg. 

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av ny 
förskola och gör att området blir mer befolkat och att 
tryggheten kan öka.

En ny förskoleverksamhet innebär möjlighet för en ny 
mötesplats i området. Skolgården kan även användas av 
allmänheten då verksamhet inte pågår och blir då en del av 
mötesplatsen som Sjömarksbadet utgör. Lokalen skulle även 
kunna användas då förskoleverksamhet inte bedrivs.

8. Störningar på platsen
Risk
Kust till kustbanan, strax norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig och 
mängden farligt gods som transporteras på Kust till kust-
banan är begränsad. De typer av farligt gods som förväntas 
transporteras förbi området är framförallt brandfarlig vätska 
och giftiga gaser, men även brandfarliga gaser och oxide-
rande ämnen. Det kan även vara massexplosiva ämnen.

En översiktlig riskanalys finns framtagen för Borås Stad 
och dess farligt godsleder. För Kust till kustbanan rekom-
menderas ett avstånd på 40 meter till känslig verksamhet, 
som skola/förskola är exempel på. Detta skyddsavstånd 
kan minskas till 20 meter om en skyddande vall eller dylikt 
uppförs och till 10 meter om både en vall eller motsvarande 
uppförs och fasader brandskyddas. Viktigt att påpeka är att 
skyddsavstånden i den översiktliga riskanalysen är skyddsav-
stånd till byggnad. 

I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods (2006) som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm 
och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram framgår 
att skola bör förläggas i zon C, vilket är området längst bort 
från leden. I dessa riktlinjer anges inga specifika avstånd, 
utan zonerna är glidande och beroende på platsspecifika 
egenskaper och förhållanden. Planerad bebyggelse bedöms 
inte följa dessa riktlinjer då skola utgör första radens bebyg-
gelse mot Kust till kustbanan och planeras på avstånd 25 
respektive 50 meter från Kust till kustbanan.

En kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods 
har tagits fram för planområdet (COWI, 2018-08-20). I 
riskanalysen används begreppen individrisk och samhällsrisk. 
Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i 
närheten av en riskkälla. Samhällsrisken är risken för en grupp 
människor som befinner sig i ett riskområde. I riskutred-
ningen görs bedömningen att en förskola är möjlig inom 
planområdet utifrån beräknad individ- och samhällsrisk med 
avseende på risk för olyckor med farligt gods, förutsatt att 
de i utredningen föreslagna skyddsåtgärderna beaktas vid 
ny bebyggelse. Planen reglerar dessa skyddsåtgärder genom 
planbestämmelser.

Jämfört med DNV:s (Det Norske Veritas) kriterier hamnar 
individrisken utan hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder 
utomhus 0-50 meter från Kust till kustbanan på en nivå där 
rimliga säkerhetshöjande åtgärder värderas ur kostnads-nytta 
synpunkt. För avstånd > 50 meter från Kust till kustbanan 
hamnar individrisken på en nivå som anses acceptabel och 
där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga. 

Inomhus hamnar individrisken 0-25 meter från Kust till 
kustbanan på en nivå där rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
värderas ur kostnads-nytta synpunkt. För avstånd > 25 
meter från Kust till kustbanan hamnar individrisken på en 
nivå som anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses 

Illustration över olika avståndsintervall från Kust till kustbanan över planerad och 
befintlig bebyggelse ( från riskutredning, COWI)    



S

6399700

1
1

0
5

0
0

6399500

0
5

0
0

155.8

156.1

156.0

155.9

156.3

156.6

1
5
5

.9

156.4

154.8

156.1
152.9

152.6

1
5
6
.2

1
56

1
56

.1

1
5
6
.1

156.1

1
5
6
.1

156.1 155.7

155.3

158 160

160

1
5
7

162

1
6
0

1
5
8

1
5
7

1561
60

164

161

1
5
9

1
5
3

154

153

15
5

154

156

159

1
5
8

1
6
5

1
5
7

164
160

1
5
9

157

1
5
7

1
5
9

163

164

16
0

1
6
2

157

156

153

156

15
4

1
55

154

157

1
5
6

1
5
8

15
9

1
5
7

156

153

154

1
5
4

1
5
5

1
5
5

1
5
7

1
5
9

16
0

157

1
5
8

1

3

2

1

1

2

1:6691:504

1:13

1:575
1:5

1:12

1:22

1:588
1:31

1:587

1:322 1:11

1:24
1:56

1:580

1:11

1:111

1:100
1:112 1:37

s:3

6399700

6399600

1
1

0
3

0
0

1
1

0
4

0
0

8,0

8,0

RÄVESKALLA

B
a
d
st

ra
n
d
sv

ä
g
e
n

Hästhovsvägen

FÖRSKOLEGÅRD

Parkeringsytan struktureras upp

Befintlig återvinningsstation

Återvinningsrum

Skyddsvall

Bullerplank

Förskola

6399700

1
1

0
5

0
0

6399500

0
5

0
0

155.8

156.1

156.0

155.9

156.3

156.6

1
5
5

.9

156.4

154.8

156.1
152.9

152.6

1
5
6
.2

1
56

1
56

.1

1
5
6
.1

156.1

1
5
6
.1

156.1 155.7

155.3

158 160

160

1
5
7

162

1
6
0

1
5
8

1
5
7

1561
60

164

161

1
5
9

1
5
3

154

153

15
5

154

156

159

1
5
8

1
6
5

1
5
7

164
160

1
5
9

157

1
5
7

1
5
9

163

164

16
0

1
6
2

157

156

153

156

15
4

1
55

154

157

1
5
6

1
5
8

15
9

1
5
7

156

153

154

1
5
4

1
5
5

1
5
5

1
5
7

1
5
9

16
0

157

1
5
8

1

3

2

1

1

2

1:6691:504

1:13

1:575
1:5

1:12

1:22

1:588
1:31

1:587

1:322 1:11

1:24
1:56

1:580

1:11

1:111

1:100
1:112 1:37

s:3

6399700

6399600

1
1

0
3

0
0

1
1

0
4

0
0

RÄVESKALLA

B
a
d
st

ra
n
d
sv

ä
g
e
n

Hästhovsvägen

100 m40100 20 30 50

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Del av Räveskalla 1:36,

Detaljplan för Sjömarken

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2015-022

2018-09-27

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2018-09-24

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Plankonsult

Job van Eldijk

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-09-24

Upprättad 2018-09-10

Mätklass II

Grundkarta

N

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Skyddszon. Vall, plank eller motsvarande får uppföras.m1

Största sammanlagda byggnadsarea inom

användningsområde är 850 m2. Utöver detta får inom

användningsområdet komplementbyggnader med en

sammanlagd byggnadsarea av 100 m2 uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande
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Planavgift debiteras vid bygglov

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Friluftsliv

Skydd mot störningar
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Karta ritad av Pauline Sandberg, Ramboll.
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nödvändiga. Med hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder 
minskar individrisken inomhus och hamnar på en nivå som 
anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga 
enligt DNV:s kriterier för samtliga avståndsintervall.

Jämfört med DNV:s kriterier innebär samhällsrisken, utan 
hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder, att rimliga säkerhets-
höjande åtgärder ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt. 
För bebyggelseförslaget alternativ B är samhällsrisken något 
lägre än för alternativ A.

Med hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder minskar 
samhällsrisken för båda bebyggelsealternativen, men fortfa-
rande på en sådan nivå att rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt.

De skyddsåtgärder som föreslås i riskutredningen har i detalj-
planen säkerställts genom planbestämmelser. Utöver detta 
kommer bulleravskärmning, i form av vall och i kombination 
med befintliga kullar, att utgöra ytterligare höjd säkerhet. 

Buller och vibrationer
I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik” (2017) anges att den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA bör underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksam-
het. För den maximala nivån anges att 70 dBA bör underskri-
das på dessa ytor. Angiven nivå är avsedd att tillämpas för de 
tidpunkter då lokalerna används. Borås Stad har beslutat att 
minst 75 % av de delar av skolgården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet ska uppfylla dessa riktvärden 
på kommunens skolor och förskolor. 

Ljudnivåerna inom delar av planområdet överstiger idag 50 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal nivå. 

En bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-04-27) 
har beräknat ljudnivåer utomhus från järnväg för skolområdet 
utifrån två olika bebyggelseförslag. Naturvårdsverkets 
riktvärde för ekvivalentnivå på den del av skolgården som är 
avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls med 
båda bebyggelseförslagen på cirka 75 % av den beräknade 
ytan. Ytan varierar dock bland annat beroende av hur stor del 

Buller från järnvägstrafik, prognosår 2040, A-vägd dygnsekvivalent ljudnivå 1,5m över mark (utsnitt från bilaga 3, bullerutredning, Gärdhagen akustik AB)

R2017065A
Bilaga 3

Räveskalla 1:36
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Rapporten får endast återges i sin helhet såvida inte ansvarig vid Gärdhagen Akustik AB skriftligen meddelat annat.
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av den östra kullen som innefattas i skolgården. Riktvärde för 
maxnivå klaras över en större yta. Båda alternativen förutsät-
ter hög bullervall/skärm åt norr samt bulleravskärmning åt 
väster med vall eller byggnad. Då terrängen är kuperad kan 
kullarna bli en naturlig del av vallen. Ljudnivå från vägtrafik 
har beräknats och funnits vara lägre än ljudnivå från järn-
vägstrafik. 

Om byggnad placeras enligt nedanstående bild innebär det 
att en bulleravskärmning (vall och plank) behövs åt väster 
på cirka fem meter där nuvarande terräng är som lägst 
och cirka 3,5 meter uppe på kullen. Om byggnaden istället 
placeras i västra delen (se skiss på sida 6) blir den en del av 
bulleravskärmningen mot skolgården. Byggnaden exponeras 
då delvis för mycket höga ljudnivåer, vilket ställer stora krav 
på byggnadens ljudisolering.

Åt norr innebär båda förslagen en bulleravskärmning som 
anpassas till befintlig terräng och skulle bli cirka två meter 
på kullarna och som högst cirka sex meter där marken idag 
ligger lågt. En sådan vall skulle även utgöra skydd mot farligt 
godsleden. 

Genom uppförande av bullervall och eftertänksam placering 
av framtida bebyggelse, bedöms rekommenderade ljudnivåer 
att klaras för att möjliggöra tillräckliga friytor på förskolegår-
den. 

Luftkvalitet
Trafikintensiteten är låg i området och någon risk för att 
MKN för luft kan komma att överskridas bedöms därför inte 
finnas.

Elektromagnetiska fält
Runt järnvägen uppstår elektromagnetiska fält. Elektromag-
netiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg 
passerar. Magnetfältet från kontaktledningen är svagt när det 
inte är något tåg är i närheten, men ökar när tåget passerar. 
Detta magnetfält varar några minuter och är starkast vid 
järnvägen och avtar med avståndet från banan.

Enligt uppgifter från Trafikverket är störningar från magnet-
fältet ovanliga vid bebyggelse som ligger 20 meter eller mer 
från järnvägens kontaktledning. Planförslaget innebär att det 
inom 25 meter från järnvägen föreskrivs en skyddszon som 
genom utformningen inte får uppmuntra till stadigvarande 
vistelse. Planförslaget medger ingen byggrätt närmare än 
25 meter från järnvägen, viket således innebär att framtida 
utbyggnad inte skulle påverkas av de elektromagnetiska fält 
som omger järnvägssträckan.   

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven S står för skoländamål och medger att förskola 
och skola uppförs inom området. 

N står för friluftsliv och området ska användas för friluftsli-
vets ändamål. Användningen för aktuellt område är framfö-
rallt naturmark samt parkeringsytor för badet och besöksom-
rådet. Även förskolan ska kunna använda parkeringen. 

Egenskapsbestämmelser
Byggnaden får inte vara högre än 8 meter, motsvarande två 
våningar. Höjden är satt som nockhöjd, alltså inklusive takets 
höjd upp till nock. För komplementbyggnader, exempelvis 
förråd, är högsta nockhöjd 3 meter.

På skoltomten får en byggnad med en byggnadsarea om    
850 m2 byggas. Byggnadsarean är den yta som byggnaden 
upptar på marken. Utöver detta får komplementbyggnader 
byggas med en sammanlagd byggnadsarea på 100 m2. 

Inom friluftslivsområdet får komplementbyggnader på 
sammanlagt 150 m2 uppföras för att möjliggöra mindre 
servicebyggnader och dylikt.

Delar av området för friluftsliv är idag naturmark och 
planbestämmelsen n3 innebär att det fortsatt ska vara det. 
Bestämmelsen n2 möjliggör utökning av parkeringsytan, att 
en ny angöringsväg till Badresors lokal kan anläggas och att 
återvinningsstationen kan vara kvar.

Prickmark innebär att byggnader inte får uppföras där. Dock 
tillåts bullerskydd. Inom 25 meter från järnvägen får inte 
byggnad uppföras på grund av närheten till farligt godsled.

Bestämmelsen m1 innebär att det är möjligt att bygga en 
barriär mot järnvägen vilken behövs på grund av farligt 
godsled och bullernivåer. Området närmast järnvägen (inom 
25 meter från närmaste järnvägsspår) ska utformas för att 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse, bestämmelsen n3, 
på grund av närheten till farligt godsled. Bestämmelsen m2 

möjliggör uppförandet av bullerskydd, såsom plank, inom 
prickmarksområde för att kunna ansluta detta till befintlig 
byggnad.

Bestämmelserna avseende byggnadsteknik b1, b2 och b3 är 
skyddsåtgärder som krävs inom 50 meter från den farligt 
godsled som järnvägen utgör.
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Administrativa bestämmelser
Ytor markerade med u innebär ett markreservat för befintliga 
och nya ledningar samt att möjliggöra utrymme för att kunna 
flytta närliggande ledningar dit.

Strandskydd upphävs för en liten del av planområdet genom 
planbestämmelse för att möjliggöra bullerskärm för skolgår-
den.

En skyddsbestämmelse har införts för skolområdet för att 
säkerställa att en barriär uppförs längs järnvägen, som ska 
motverka trafikbuller samt risk för att brandfarlig vätska kan 
rinna in i skolområdet. Denna skyddsåtgärd är ett villkor för 
att få startbesked för förskola/skola. Förslag på barriär kan 
vara vall, dike eller plank/vägg som är tät i nederkant. 

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de 
placeras i takets plan.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. 

Översiktlig planering
Detaljplanen strider inte mot Översiktsplan för Borås (anta-
gen 2018). Enligt översiktsplanen ska Klass I och II-områden 
i Grönområdesplanen inte påverkas negativt då ny bebyggelse 
uppförs. Planområdet ligger inom Klass II - område och 
tar en mindre del av grönområdet i anspråk, se vidare under 
rubriken Grönområdesplan i kapitel 5 Mark.

Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintligt 
bestånd, nära kollektivtrafikstråk, vilket innebär att framtida 
bebyggelse kan använda den redan utbyggda infrastrukturen. 
Förtätning och samutnyttjande av resurser bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. 

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett planprogram 
för Sjömarken Centrum som riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete. I planprogrammet finns mål och förslag för 
utvecklingen av Sjömarken. Aktuellt planområde anges som 
lämpligt för bostäder och skola.  

Planförslaget anses vara i enlighet med planprogrammet.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-

ning i redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

 » Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang 
(förskolans placering ger god möjlighet till naturunder-
visning i förskolans närområde).

 » Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad 
enligt planförslaget innebär samutnyttjande av redan 
befintlig infrastruktur).

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under rubriker som ny bebyggelse, buller 
eller risk.

Undersökning av betydande                   
miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för förskola/skola samt friluftsliv och i planbe-
stämmelser hanteras risk och möjligheten för skyddsåtgärder. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras för att de uppkomna 
miljöfrågorna kan hanteras genom planprocessen och vid 
behov genom särskilda utredningar, och att eventuella 
kompensationsåtgärder ska undersökas i denna plan. Dessa 
kommer att redovisas i granskningshandlingen.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen:

 » Säkerhet utifrån närheten till farligt godsled.

 » Buller och vibration.

 » Översvämningsrisk.
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 » Strandskydd och allmänhetens tillgång till badplatsen 
och rekreationsområdet.

 » Geoteknik.

 » Trafiksituationen.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
 » Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) är exploatör av 

kvartersmarken för skola, förskola, benämnt med (S) 
inom planområdet. Exploatören ansvarar för samtliga 
åtgärder, utförande och kostnader gällande byggnads- 
och anläggningsarbeten inom denna kvartersmark.

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) inom planområdet gör exploatören 
en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett 
investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna kvartersmark består i huvudsak av en väg och 
parkering. För fastigheter som har hårdgjord yta större 
än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Oljeavskil-
jare och den centrala fördröjningen av dagvatten för 
parkeringsytorna som föreslås ske inom planområdet 
genom damm eller magasin samt avstängningsfunktion 
för släckvatten bekostas av investeringsprojektet och 
exploatören ansvarar för att åtgärderna blir utförda. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) ansvarar 
sedan för framtida skötsel av parkeringen.

 » Exploatören ansvarar för byggnation av en förskola 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, orga-
nisering av parkeringsytan, in- och utfart till förskolan 
samt förlängning av trottoaren utmed Badstrandsvägen. 
Exploatören ansvarar även för framtida drift och 
underhåll av dessa anläggningar (inom kvartersmark S) 
förutom den ovan nämnda parkeringen (inom kvarters-
mark N) som i framtiden ska skötas av FoF.

 » Exploatören ansvarar för de kompensationsåtgärder 
som krävs eftersom exploateringen sker i område som 
är utpekat i Grönområdesplanen.

 » I och med att förskolan byggs kommer trafiken att öka 
på Hästhovsvägen (utanför planområdet) vilket gör 
att hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, exempelvis enstaka förhöjda ytor, kommer att 
behövas. Likaså föreslås en förlängning av trottoaren 
utmed Badstrandsvägen (delvis utanför planområdet). 
Exploatören ansvarar för detta. Sjömarkens Vägför-
ening är väghållare av Hästhagsvägen och del av 

Badstrandsvägen och tänkbara åtgärder ska stämmas 
av med Sjömarkens Vägförening och Tekniska Förvalt-
ningens entreprenadavdelning.

 » Borås Energi och Miljö AB (BEM) ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift av allmänna anlägg-
ningar avseende vatten och avlopp till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns, från korsningen Badstrandsvägen och 
Hästhovsvägen.

 » Exploatören ansvarar för att dagvattnet tas om hand 
och att sådana fördröjningsmagasin som krävs anläggs. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns, från befintlig transformatorstation vid 
Badstrandsvägen på andra sidan järnvägskorsningen. 
Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar även för den eventuella kapacitetshöjning som 
kan krävas. Se rubrik 4. Teknisk försörjning. Dialog och 
eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att korsa 
under järnvägen i samband med ledningsdragning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan exploatören och 
Borås Stad avseende förskolans tomtområde.

Dialog och eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att 
korsa under järnvägen med ledningsdragning för elledningar.

Ledningar
Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Räveskalla 
1:36, som ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning
De delar av planområdet som omfattas av kvartersmark 
för skola, förskola (S) kan komma att bilda en egen fastig-
het. Hästhovsvägen och del av Badstrandsvägen ingår i 
gemensamhetsanläggningen Räveskalla ga:3, som förvaltas 
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av Sjömarkens Vägförening. Lantmäteriet, som ansvarar för 
fastighetsbildningen, kan komma att besluta om att den nya 
fastigheten ska få del i Räveskalla ga:3.

Fastighetskonsekvenser Borås Räveskalla 1:36
Ny byggrätt för skola, förskola (S) tillskapas.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören (Lokalförsörjningsför-
valtningen, LFF) ska finansiera de åtgärder som uppkommer 
i samband med dennes exploatering. Åtgärder som inte kan 
kopplas till en exploatering men bedöms vara nödvändiga för 
det allmänna ska finansieras av Borås Stad.

 » Detaljplanen kommer innebära kostnader för exploatö-
ren, i form av anläggande, framtida drift och underhåll 
för förskolan, detta inkluderar även de skyddsvallar 
som måste anläggas samt de ledningar som eventuellt 
behöver flyttas.

 » Exploatören får kostnader i form av den planavgift som 
debiteras vid bygglov.

 » Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, 
vilket ökar fastighetens marknadsvärde.

 » Exploatören får kostnader för de hastighetsdämpande 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hästhovsvägen 
som kommer att behövas.

 » Exploatören får kostnader för de kompensationsåtgär-
der som krävs i och med exploateringen.

 » Exploatören får kostnader för att dagvattnet tas om 
hand och för anläggandet av de fördröjningsmagasin 
som krävs.

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) i planen gör exploatören en 
framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett 
investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna del av kvartersmarken består i huvudsak av 
en väg och parkering. Investeringsprojektet ska även 
omfatta kostnader för oljeavskiljare och fördröjningen 
av dagvatten för parkeringsytorna som föreslås. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen (FoF) får kostnader för den 
framtida skötseln av denna kvartersmark.

 » Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns för omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar in på fastigheten. 
BEM får intäkter genom anslutningsavgiften då ny 
fastighet ansluts till det allmänna va-nätet.

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
(SSEL) får kostnader för framdragning av elledning till 
tomtgräns gällande förskolan samt eventuellt kostnader 
för kapacitetshöjande anläggningar. SSEL får intäkter 
genom anslutningsavgiften då ny fastighet ansluts till 
elnätet.

 » Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens 
genomförande och byggnation av förskola bekostas av 
exploatören. En fastighet ska bildas, vilken avstyckas 
från Räveskalla 1:36. Fastigheten kommer följa kvarters-
marken för skola, förskolas avgränsningar. Om Lantmä-
teriet vid kommande fastighetsbildning beslutar att den 
nya fastigheten ska få del i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla ga:3, så får exploatören kostnader för de 
utdebiteringar som Sjömarkens Vägförening beslutar 
om.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900, SFS 2014:900).

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig Riskanalys (Wuz risk consultancy, 2016-12-
19)

 » Undersökning av betydande miljöpåverkan

 » Riskutredning (COWI, 2018-08-20)

 » Trafikutredning (SWECO, 2018-06-11)

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-04-27)
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med re-
presentanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult har 
varit Ramboll genom Job van Eldijk och Pauline Sandberg. 
Handläggare från Borås Stad har varit Elena Eckhardt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 
för ett område. Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. Ett planprogram 
är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål 
som kommande detaljplaner ska uppnå. 

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 

av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Mark- och miljödomstolen 

och senare till Mark- och 

miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Samrådsyttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 

15 med flera, Kronängsparken 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att angöringen 

till Norrbyhuset säkerställs. 

Utbredningen av byggrätten på kullen bör ses över tillsammans med 

parkytorna. 

Parallellt med arbetet på Norrby bör funktionen av en 7-mannaplan på Norrby 

säkerställas, antingen på befintlig plats eller i den absoluta närheten. 

Föreningsverksamheten behöver kunna fortsätta bedriva aktiviteter på området 

för att motverka otrygghet. 

Datum 

2018-10-26 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2018-11-08 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00766 214 Programområde 4 

Handläggare: Karin Graad 

Datum 

2018-10-05 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP2 

Ändring på sista stycket på beslutsförslag och skrivelsen, se gulmarkerad text
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Samrådsyttrande över detaljplan för Norrby: Garvaren 

15 med flera, Kronängsparken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget under förutsättning att angöringen till 

Norrbyhuset säkerställs. 

Utbredningen av byggrätten på kullen bör ses över tillsammans med 

parkytorna.         

Parallellt med arbetet på Norrby bör funktionen av en 7-mannaplan på Norrby 

säkerställas, antingen på befintlig plats eller i den absoluta närheten. 

Föreningsverksamheten behöver kunna fortsätta bedriva aktiviteter på området 

för att motverka otrygghet. 

Sammanfattning  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 

avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det 

möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för 

boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och 

växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya 

bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i 

olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan 

bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 

järnvägen i väster kan utökas. 

Kommunstyrelsen anser att angöringen till Norrbyhuset behöver säkerställas i 

planen. Utbredningen av byggrätten på kullen bör dessutom ses över 

tillsammans med parkytorna för att hitta en bra balans mellan det offentliga och 

det privata.   

Parallellt med arbetet på Norrby bör funktionen av en 7-mannaplan på Norrby 

säkerställas, antingen på befintlig plats eller i den absoluta närheten. 

Föreningsverksamheten behöver kunna fortsätta bedriva aktiviteter på området 

för att motverka otrygghet.          
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 oktober – 4 november 2018.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola 
med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är 
också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor 
och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra det 
möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte 
med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på 
kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i 
olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en 
park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att 
befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 
 
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av 
flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen 
går i en böj norr om planområdet. 

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om 
du inte kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 oktober kl. 14.00-18.00. På mötet 
kommer representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
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Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se  

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-01  
  

mailto:johan.ekeblom@boras.se


Detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken

BN 2017-1683

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. 
Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för 
boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset 
att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen 
är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot 
norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika 
skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och 
en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också 
att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. 
Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för 
boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset 
att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen 
är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot 
norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika 
skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och 
en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också 
att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan 
åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter om delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961 ) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 är planlagd för allmänt ändamål men används 
som park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också 
planlagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad 
med ytor som inte får bebyggas och med en högsta bygg-
nadshöjd på 8 meter. Där den nya förskolan planeras finns 
redan idag byggrätter för bostäder, men byggrätterna är små 
och inte anpassade för att även bygga en förskola. Kullen är 
planlagd som park. Där de befintliga och nya parkeringsplat-
serna planeras är det i gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - vilket 
inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utveck-
las för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som 
rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny 
plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för att 
komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för att möjliggöra en större förskola i området. 

Parallellt med förskolans uppdrag finns i Borås Stads budget 
2018 ett uppdrag till Fritids- och folkhälsonämnden att i 
samverkan med Tekniska nämnden genomföra en förstudie 
av en aktivitetsplats på Norrby, likt den som finns på Sjöbo.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 
till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-
sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 26 september 2018. 
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Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras på 
Garvaren 30 tillsammans med bostäder.

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Granskning Första kvartalet 2019 
Antagande Andra kvartalet 2019 
Laga kraft Andra kvartalet 2019

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

Anbudsförfrågan för förskola med bostäder ovanpå planeras 
att gå ut parallellt med samrådet och markanvisning planeras 
genomföras mellan samråd och granskning. Byggstart för 
förskolan är beräknad till 2020 med ett färdigställande 2021. 
Bostäderna på kullen har i dagsläget ingen planerad tid för 
byggstart.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett större samman-
hang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, stängsel och 
mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till mörka och 
potentiellt otrygga platser.

Parken har länge varit en samlingspunkt och mötesplats 
för invånarna på Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, 
forna Norrbyvallen, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet har det anlagts en fotbollsplan på platsen 
den ligger idag, till en början med grus men nu med konst-
gräs. En utgångspunkt var redan då att stärka möjligheten 
till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen används idag 
av olika föreningar för organiserade fotbollsträningar och 
närliggande skolor använder ytan för sina idrottslektioner. 
Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet under 
större del av dagen.

För ett par år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär och 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antalet barn i området.

Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.
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Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner.

anordnats i området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala 
perspektiv). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och varierad i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en bättre 
och mer inkluderande mötesplats för alla, både gammal 
och ung, kille som tjej. Parken ska vara till för hela familjen 
oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, röra på 
sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha skarpa 
gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot delas 
parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

För att möjliggöra en bra helhet planläggs hela området som 
allmän plats - park. Det innebär att området i huvudsak är till 
för spontan vistelse i form av lek, sport, vila med mera.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag också en förskola med två avdelningar som har sin lekyta 
åt öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park, vilket 
skapar möjlighet och rättighet att utforma den på flera olika 
sätt. I planbeskrivningen beskrivs de tankar som just nu är 
utgångspunkter i arbetet. Parallellt med detaljplaneprocessen 
arbetar Tekniska förvaltningen och Fritids- och folkhälsoför-
valtningen med exakt utformning av området. I det arbetet 
kommer mycket av den input som de boende på Norrby själva 
lämnat i olika sammanhang att vara utgångspunkter (läs mer 
om detta i kapitel 3. Sociala perspektiv).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för 
området fram som bygger på både uppdraget för förskolan 
och aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural 
planning och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har 
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Parken är en bra plats att testa konceptet ”bemannad lek”, 
vilket innebär att personal finns tillgänglig eller håller i 
aktiviteter för barn. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig 
utgångspunkt i detta.

    Aktivitet och liv
I den kuperade delen av parken planeras för aktiviteter 
högt och lågt – klättra i träd, åka pulka, grilla och fika vid 
picknickborden eller hänga med på Norrbyhusets utomhus-
aktiviteter.

    Rörelse
Ett område präglat av mycket rörelse – springa, studsa, spela, 
klättra. Här ska skapas plats för både klätterställningar, 
bollplaner och gräsmattor för spontanidrott.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”.
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    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
mötesplats i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta, 
långbord och väderskydd. Det ska även finnas plats för 
arrangemang – stora som små. Midsommarfirande, markna-
der, uppträdanden och loppisar. Platsen sjuder stundtals av liv 
men här finns också utrymme att sitta ner, titta på aktiviteter 
som pågår runtom, eller kanske spela schack med en vän.

Inspirationsbilder område ”Ro”.

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Förskolan får en mindre gård i direkt anslutning 
till huset men har hela Kronängsparken att leka i. På kvällar 
och helger kan förskolegården nyttjas av alla. Det är positivt 
om bostäderna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan 
i Borås växer, bland annat med polishögskolan, och det finns 
ett stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby 
ligger mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående 
och cyklister.

Eftersom förskolan endast får en liten egen gård läggs stor 
vikt vid utformningen av den del av parkområdet som ligger 
närmast förskolan. I idéskissen benämns detta område som 
Lek.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att få till offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen.
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Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

Inspirationsbilder för parkområdet som ligger precis utanför förskolans egen gård, i idéskissen benämnt ”Lek”.
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Idéskiss Kronängsparken

Idéskiss över hur området kan utvecklas enligt detaljplanen. 

Parkeringsplatser flyttas

Förskolans gård LEK

FÖRSKOLA & BOSTÄDER

RO

Fler parkeringsplatser

Vändplaner försvinner. 
Dalbogatan och Västra 
Nygatan byggs ihop.
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RÖRELSE

MÖTESPLATS

LEK

NORRBYHUSET

RO

AKTIVITET & LIV

BOSTÄDER

Fler parkeringsplatser

Möjligt att bygga 
parkeringsdäck

Möjligt med små påbyggnader 
på alla hus inom planområdet

Infart till nya bostäder

Framtida idé om att koppla 
parken mot Getängen. Inte 
med i denna detaljplan.

Vändplaner försvinner. 
Dalbogatan och Västra 
Nygatan byggs ihop.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer in till området. För 
att stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här 
så att entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De 
fem entréerna har dock olika funktion och dignitet och kan 
med fördel ges olika utformning. Entréerna är också både 
baserade på och beroende av stråken som leder till, inom 
och genom området. Det är därför viktigt att också lägga 
fokus och omsorg på utformningen av stråken. Stråken tillför 
området liv och rörelse och måste upplevas som självklara när 
området är utbyggt. Aspekter som orienterbarhet och belys-
ning är viktiga i utformningen.

behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Resultaten från dessa tillfällen har utgjort 
och kommer att utgöra viktigt underlag i utformningen och 
omvandlingen av Kronängsparken med omnejd. I följande 
rubriker beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utför-
ligt. 

Cultural Planning 
År 2011-2012 genomfördes en studie inom ramen för 
Cultural Planning med Norrby som case. Syftet med studien 
var att stärka demokratin och höja livskvaliteten på Norrby, 
samt att ta tillvara platsens kulturella resurser. Den viktigaste 
delen i processen var att göra en noggrann kartläggning av 
platsen ur så många perspektiv som möjligt för att kunna 
beskriva vad som var utmärkande för just det området och 
hur människor ser och upplever platser. 

Ur studien framkommer att det bör skapas fler mötesplatser 
utomhus, att naturliga stråk ska knytas samman och att få 
fler människor att vistas på gator och torg. Vidare efterfrågas 
parkmiljöer med inslag av såväl möjlighet till spontanidrott 
som grönska och blommor. En utveckling av lekplatser och 
möjlighet för vistelse för både gamla som unga med fler 
sittplatser och bord. Det är viktigt att öka tryggheten bland 
annat genom mer belysning och att städa samt vårda miljön. 

Tillfälliga mötesplatser 
Innovationsplattform Norrby fanns mellan 2013 och 2015 
och var ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö, SP och Högskolan i Borås. Inom ramen för 
innovationsplattform Norrby genomfördes två tillfälliga 
mötesplatser på Norrby under kretsloppsveckorna i septem-
ber 2013 respektive 2014. Mötesplatserna var framförallt 
en del av arbetet med planprogrammet för Nedre Norrby 
som Samhällsbyggnadsnämnden arbetade aktivt med under 
dessa år. Inputen från de boende på Norrby som besökte 
mötesplatserna är dock värdefull för en större del av Norrby. 
Resultat som framkom var en önskan om aktiviteter i lokaler 
och aktiviteter utomhus samt fler mötesplatser. Exempel på 
förslag som kom in var café och festlokaler, fritidsgård för 
både äldre och yngre, stor park, loppis och lekplatser.  

Trygghetsvandringar 2016, 2017 och 2018
Trygghetsvandringar har genomförts på Norrby 2016, 2017 
samt i samband med Norrbydagen 2018. Trygghetsvand-
ringar genomförs i samverkan mellan kommunens olika 
förvaltningar, bostadsbolag och andra aktörer på området. 
Trygghetsvandringar är ett tillfälle att identifiera både trygga 

Viktiga stråk och entréer.

Föreningsverksamhet idrott
Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om kommer det inte att vara möjligt för samma typ av nytt-
jande av området. Det finns dock ett fortsatt stort behov för 
de lokala föreningarna på Norrby att kunna spela organiserad 
fotboll. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Lokalförsörj-
ningsförvaltningen arbetar parallellt med att hitta en lösning 
för hur föreningsfotbollen ska kunna bedrivas på lämplig 
plats i närområdet. Då ytan kommer benämnas Park måste 
föreningar som vill vara verksamma på området hitta nya sätt 
att anordna aktiviteter för Norrbyborna. Genom att anlägga 
ytor som bjuder in till annan typ av aktivitet än enbart fotboll 
blir det möjligt för även andra etablera sig på området och 
anordna aktiviteter.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
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och mindre trygga platser på ett avgränsat geografiskt 
område. På en trygghetsvandring får alla komma till tals och 
allas synpunkter dokumenteras. Resultatet ska sedan ligga till 
grund för det brottsförebyggande och trivselskapande arbetet 
på området. Vandringarna är öppna för alla.

Genomgående från alla vandringar är att medborgaren anser 
att det är för få lekplatser på området och de som finns idag 
är välanvända och slitna. I Kronängsparken önskas grillplat-
ser och fler sittplatser. En återkommande synpunkt är att det 
saknas belysning eller att belysningen är trasig eller skyms av 
träd och buskar. 

Gården på Kronängsparkens förskola har återkommande 
problem med inbrott, nedskräpning, förstörelse, langning 
och glassplitter i sandlådan. I anslutning till gården, på 
kullen, finns samma problematik. 

Konstgräsfotbollsplanen är ofta skräpig vittnar deltagare från 
trygghetsvandringarna om. Mål, läktare, grind och stängsel 
är också ofta trasigt. Det är ofta bråk om platsen och det har 
varit incidenter med kamphundar på fotbollsplanen. Norrby 
IF tog under våren 2018 beslutet att inte bedriva sin fotbolls-
skola på planen för att inte tryggheten och säkerheten kunde 
garanteras. Istället bussades barnen till Ramnavallen vid 
deras träningstillfällen. 

Trafiken på området upplevs som problematisk och otrygg. 
Bilar kör för fort, bland annat på Västra Nygatan och 
Dalbogatan. Deltagare på trygghetsvandringar säger också 
att mopeder och bilar kör på gång- och cykelbanorna i 
Kronängsparken. Samma problematik finns på grönområdet 
utanför Dalbogatan. 

Norrbydagen 2018
Under Norrbydagen pratade vi med ett 30-tal personer. 
Både enskilda boenden på området, polisen, personal från 
verksamheter på Norrby samt representanter från politiska 
partier. Vi pratade med både män och kvinnor, dock inte så 
många barn. 

Samtalen utgick från en stor skiss över området och flera 
exempelbilder på olika parkmiljöer. Besökarna fick sätta 
gröna klisterprickar på skissen och vid exempelbilderna för 
det de tyckte om och röda för det de inte tyckte om. Vi fick 
enbart gröna prickar uppklistrade. Det var även möjligt att 
i fritext skriva på kartan samt på post-it lappar och bläd-
derblock. 

Det fanns synpunkter om att många människor är utomhus 
och umgås på Norrby och det behöver finnas olika saker att 
göra för en bred målgrupp. Det pratades om att olika idrotter 
och sätt att röra sig på måste finnas på området. Det behöver 

Bild från den tillfälliga mötesplatsen på Norrby under Kretsloppsveckan 2013.
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finnas fler platser där tjejer kan få ta plats. Det pratades också 
om att musik, dans och mat är viktigt för att skapa bra och 
positiva mötesplatser. Stadsodling, ätbara växter och växthus 
önskades också. Sittplatser på olika platser runt om i området 
är viktigt ansåg en del. 

De boende berättade att det är många barn på området och 
att det behövs både fler och större lekplatser. Många familjer 
har många barn i ett stort åldersspann och därför blir det 
viktigt att skapa lekplatser och aktivitetsplatser för alla åldrar. 

Under Norrbydagen ställde vi också frågor utifrån ett trygg-
hetsperspektiv. Tillfrågade beskrev platser som de upplever 
som otrygga. Det som mer frekvent än annat kom på tal var 
att det är en otrygg trafiksituation, otryggt med buskage i 
parken samt att fotbollsplanen är otrygg. Bilar kör snabbt och 
bilar kör där de inte får köra. De otrygga buskagen beskrevs 
vara kullen bakom Norrbyhuset/Kronängsgårdens förskola 
och vissa platser i Kronängsparken. På fotbollsplanen tar 
en del grupper över och låter inte andra få vara på planen. 
Den är dessutom trasig och nedskräpad vilket påverkar hela 
områdets känsla. 

Norrbys områdespolis fanns också på plats på Norrbydagen 
och berättade för oss om deras perspektiv. De platser som 
framförallt är otrygga i området är kullen bakom Norrbyhu-
set och fotbollsplanen. Kullen är otrygg, med olaglig handel 
och många platser att gömma sig. Fotbollsplanen bidrar till 
mycket bråk. Polisen lyfte också, liksom de boende, trafik-
strukturen som problematisk. För att öka tryggheten i parken 
måste den inredas med annat än buskar som riskerar att 
skapa dolda och mörka platser. Det är också bra med höj- och 
sänkbara pollare som hindrar otillåten trafik.

Reflektioner från Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS)
Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har i en 
rapport pekat ut särskilt utsatta områden i Sverige. I den 
senaste listan är Norrby ett av de områden som är utpekade. 
Det är en aspekt som är viktig och som måste uppmärksam-
mas vid förändringar i den fysiska miljön. Förändringar ska 
bidra till en positiv utveckling i området. 

I Borås Stad finns Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
som arbetar aktivt med just dessa frågor. CKS framhåller 
vikten av tydliga stråk genom området som inbjuder till att 
människor förflyttar sig inom stadsdelen men också från 
andra stadsdelar in och ut. En annan aspekt är att det ska 
vara öppet och ljust och att hus vetter mot parken/området 
för att se och därmed bidra till ökad trygghet. Det är mycket 
positivt om det blir studentlägenheter i området. Studentlä-
genheterna bör i så fall i första hand vara till studenter vid 
den nya polisutbildningen.

Gångtunneln från Knalleland är problematisk. Att besökaren 
möts av en hög bergsvägg direkt efter skapar otrygghet. 
Det är viktigt att få till en annan utformning av platsen i 
det fortsatta arbetet med parken., exempelvis med hjälp av 
belysning.

Fotbollsplanen som den är idag är en dålig mötesplats och 
stärker de negativa krafter som finns i området. CKS anser 
att det är bra om vi inte har en regelrätt fotbollsplan med 
linjer, staket och strålkastare. De anser också att fler aktörer/
föreningar bör verka på området för att minimera risken att 
befästa de strukturer vi inte vill ha i området. En fotbollsplan 
någon annanstans i närheten av Norrby, för de som vill träna 
och spela fotboll i en förening bör anläggas. En enskild 
förening bör inte få ansvar att sköta om en fotbollsplan, 
då det finns risk att den då enbart blir för dem som tillhör 
föreningen. 

Bild från Norrbydagen 2018. Marknadsföring inför Norrbydagen 2018.
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byggrätten utnyttjas får byggnaden en L-form utmed båda 
gatorna. Om inte hela byggrätten utnyttjas kan byggnaden 
ligga utmed ena gatan. Se volymskisser på nästa uppslag och 
solstudier för olika tider på året på sidorna 24-27.

Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 

Platsen där den nya förskolan planeras, sett från Norrby Tvärgata.

Utsnitt plankarta. Byggrätten styrs så att byggnaden hamnar ut mot gatorna.

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. Försko-
lebyggnaden är också placerad för att stärka och tydliggöra 
gaturummen vid Västra Nygatan och Norrby Tvärgata.

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå där det idag är markpar-
keringsplatser samt nya bostäder på kullen. Detaljplanen gör 
det också möjligt att bygga mindre komplementbyggnader 
såsom sophus, cykelförråd och liknande intill de befintliga 
bostadshusen i kvarteret Bagaren och Järnbäraren samt att 
bygga ut och på Norrbyhuset. 

Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 4-6 våningar i 
suterräng beroende på hur höga våningsplanen görs, hur 
tjocka bjälklag som används och vilken sockel och takform 
som används. Byggnadens höjder trappas upp i höjd från 
Västra Nygatan mot kvarteret Garvaren 9. Byggnaden kan bli 
upp till cirka 1300 kvadratmeter stor. Byggrätten är ganska 
hårt reglerad och byggnaden måste ligga utmed gatorna 
för att skapa en gård i riktning mot parkområdet. Om hela 

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Olika förslag på hur förskolan kan byggas beroende på hur stor andel av byggrätten som utnyttjas.
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Planområdet rakt fram, sett från Västra Nygatan, med volymskiss över hur byggnad med förskola och bostäder skulle kunna bli.

Planområdet rakt fram, sett från Västra Nygatan.
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Planområdet rakt fram, sett från kvarteret Filaren, med volymskiss över hur byggnad med förskola och bostäder skulle kunna bli.

Planområdet rakt fram, sett från kvarteret Filaren.
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Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora byggnader som finns i kvarteren Bagaren (Dalbogatan) 
och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna tillåts bli 
tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för att följa 
terrängen. Byggnaderna får uppta max 1100 kvadratmeter. 
Eftersom området är kuperat är byggrätten flexibel för att 
underlätta kreativa lösningar. 

Järnvägen bidrar med buller från norr och därför finns ett 
skyddsavstånd med yta som inte får bebyggas. Bostäderna 
måste dessutom byggas så att de har uteplatser och hälften av 
bostadsrummen vända söderut, bort från järnvägen. 

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Olika förslag på hur byggrätten kan utnyttjas.
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Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.
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På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen eller någon enstaka ytterligare bostad.

Parkeringsdäck kvarteret Bagaren
I den norra delen av kvarteret Bagaren, mot järnvägen är det 
möjligt att bygga ett parkeringsdäck i upp till tre plan. Idag är 
det markparkering på platsen. Marken är kuperad vilket gör 
att däcket med fördel kan byggas i suterräng. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

På platsen rakt fram i bild är det möjligt att bygga ett parkeringsdäck.

Inspirationsbilder med exempel på hur ett parkeringsdäck kan se ut. Detta är dock i två plan, medan det på Norrby kan byggas i tre plan. 

Utsnitt plankarta. Parkeringsdäck tillåts i kvarteret Bagarens norra del.

Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.
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Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se bild nedan för förtydligande.

Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). 

Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De 
byggrätter som tillåts är begränsade i höjd och form. På sida 
24-27 visas en solstudie över planområdet när det är utbyggt. 
Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid fyra olika 
tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsolstånd, mitten 
av augusti och mitten av december. Vid bilderna finns 
korta texter som beskriver detaljplanens skuggpåverkan på 
omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden i söder på själva parkområ-
det. Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen 
inte medför några betydande olägenheter avseende skugg-
ning för befintlig, omgivande bebyggelse.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 80 m² utbyggnad



Plankarta
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Vårdag jämning 8.00 - störst påverkan från förskolebyggnaden mot kvarteret Filaren.

Vårdag jämning 12.00 - ingen skuggpåverkan på kringliggande bebyggelse.

Vårdag jämning 17.00 - störst påverkan från förskolebyggnaden in på parkmarken.
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Sommarsolstånd 8.00

Sommarsolstånd 12.00

Sommarsolstånd 17.00
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Mitten av augusti 8.00

Mitten av augusti 12.00

Mitten augusti 17.00
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Mitten av december 8.00 - solen har ännu inte gått upp.

Mitten av december 12.00 - solen står lågt och långa skuggor faller åt norr.

Mitten av december 17.00 - solen har redan gått ner.
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker hade då sedan 
länge varit medvetna om de problem som fanns på Norrby 
och man beslutade att stadsdelen skulle ”saneras” vilket var 
ett mycket populärt begrepp under 1950-talet. Man ville 
förnya stadskärnorna, modernisera äldre stadsdelar och skapa 
nya moderna grannskap i städernas ytterområden. Med dessa 
idéer och tankar som bakgrund omdanades de centrala och 
äldsta delarna av stadsdelen Norrby totalt under åren 1959-65. 
När rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre 
trähus kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är 
den plan som för stora delar av området ligger kvar än idag. 
Sedan byggnationen har det inte heller gjorts några stora 
förändringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
det visserligen ombyggda Norrbyhuset det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 1100 kvadrat-
meter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 30-40 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 50-80 lägenheter beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. 
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Idéskiss som visar avstånd till busshållplats, cykelvägar och var allmän parkering är planerad.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer det 
eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen, och 
då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

I byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om 
det skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcen-
tral i framtiden.

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
att fortsätta genom Kronängsparken och ansluta till gång- 
och cykelväg som leder norrut i tunnel under järnvägen 
och Bäckeskogsgatan. På övriga gator inom planområdet 
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sker cykling i blandtrafik. Exakt sträckning av gång- och 
cykelvägen genom Kronängsparken kommer att utredas inför 
granskningsskedet av detaljplanen.

Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter sydväst 
om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnätslinjer 
vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. 

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 
upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser.
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Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Inom kvarteret Järnbäraren 
finns ett stort parkeringsgarage i två plan som kan inrymma 
parkeringsplatserna som behövs för de nya bostäderna på 
kullen. Parkeringsreglerna anger att parkeringsplatser kan 
anläggas upp till 0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt 
anslutning till bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det 
dock finnas parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen arrenderas ut som parkering för bostäder 
eller till parkeringsbolaget för allmän parkering, vilket till 
exempel kan fungera som parkering för anställda på försko-
lan och besökare till parken och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan ska 
finnas kvar, men flyttas något åt öster så att de istället ligger 
utmed gång- och cykelvägen mellan Västmannagatan och 
Billdalsgatan.

Övergripande trafikfrågor Borås Stad
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

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

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna kan ske i anslutning 
till Västra Nygatan och Norrby Tvärgata. 

Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs antingen ett servitut via fastigheten Bagaren eller att 
gång- och cykelvägen genom parken används för den mindre 

Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2.
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mängd trafik som behöver komma intill Norrbyhuset. För 
att det inte ska bli konflikter mellan gående, cyklister och 
biltrafik bör gång- och cykelvägen regleras med pollare som 
bara går att öppna av dem som måste ha tillgång till vägen 
och att transporter så långt det är möjligt planeras så att de 
sker vid särskilda tider. 

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 9.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker via befintlig väg framför 
byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. För att Rädd-
ningstjänsten ska komma åt framsidan i den norra byggnaden 
(Dalbogatan 16, 18 och 20) behöver vägen breddas något i 
hörnet mellan byggnaderna. 

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.

6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.

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

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nya bostäder och förskolan till 
fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

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

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en återvin-
ningsstation. Lämplig placering utreds just nu, men kommer 
sannolikt inte att hamna inom aktuellt planområde.

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt att få 
till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet. Delar av 
den sly- och blandskogsbevuxna kullen mot järnvägen i norr 
görs om till byggrätt för bostäder. Naturen på kullen är i sig 
inte värdefull att bevara och kullen används inte i någon stor 
utsträckning för rekreation. 

Biologisk mångfald och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet 
ska finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av 
rekreation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontani-
drott och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende i stadsdelen Norrby. 

Cirka 500 meter nordväst om planområdet finns Rya Åsar 
som möjliggör annan typ av rekreation som till exempel 
promenader eller löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.
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Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns ingen lagenligt skyddad natur.

Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik och Radon
Området består enligt SGU:s översiktliga jordartskartering 
i huvudsak av isälvssediment. Kullen i norr består av urberg 
och sandig morän. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. En utredning 
avseende geotekniska och bergtekniska förhållanden samt 
radon kommer att genomföras inför granskningsskedet av 
detaljplanen. Den geotekniska utredningen kommer att 
fokusera på platserna där ny bebyggelse tillåts, dvs. förskolan 
med bostäder ovanpå och bostäderna på kullen. Inom övriga 
fastigheter tillåts endast mindre kompletteringar till redan 
befintliga byggnader. Den bergtekniska utredningen görs på 
kullen där nya byggrätter för bostäder planeras.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk 
och byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna 
intill järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

För att utesluta att det inom området finns markföroreningar 
kommer en markmiljöutredning att tas fram inför gransk-
ningsskedet av detaljplanen. Markmiljöutredningen kommer 
att fokusera på platserna där ny bebyggelse tillåts, dvs. 
förskolan med bostäder ovanpå och bostäderna på kullen, 
samt på parkområdet. Inom övriga fastigheter tillåts endast 
mindre kompletteringar till redan befintliga byggnader.

8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

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

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

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

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen plan.

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

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
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en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand, något som är viktigt vid till exempel 
byggnation av parkeringsdäck. Vilken lösning som blir 
aktuell avgörs i samband med byggnation.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattning att 
den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:

 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att riskni-
vån är tillfredsställande låg. I samråd med Räddningstjänsten 
har det bedömts att det inte finns behov av ytterligare 
skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens 
stigning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen blir 
30 meter. För att ytterligare öka skyddet på bostäderna är det 
lämpligt att om möjligt bygga dem med brandskyddad fasad.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.

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. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på den plats som är minst utsatt av buller från järnvägen. 
Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med riktvär-
den för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I vägled-
ningen står att de delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent ljudnivå som 
understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som understiger 
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg.
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70 dBA. Det är dock upp till kommunerna att avgöra hur stor 
andel av utevistelseytorna som ska klara riktvärdena. Borås 
Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 2018 ett beslut om 
att minst 75% av de delar av skolgården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska uppfylla naturvårds-
verkets riktvärden för buller på skolgård.

Det mest kritiska i detaljplanen är byggrätten för bostäder 
som tillåts på kullen i norr. Dessa bostäder kommer att 
utsättas för buller från järnvägen och Bäckeskogsgatan. 
Det är därför avgörande att bostäderna utformas på ett sätt 
som gör att hälften av bostadsrummen vänds söderut mot 
parkområdet och att dessa fasader har bullernivåer som är 
lägre än riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Bostäderna 
ska dessutom ha tillgång till uteplatser med max 50 dBA 
ekvivalentnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

I plankartan regleras utformningen av bostäderna på kullen 
så att de ska uppfylla gällande bullerriktvärden. 

För att säkra att byggrätter för bostäder och skola inom 
planområdet är utformade på ett sätt som är lämpligt avse-
ende buller kommer en fördjupad bullerutredning tas fram 
inför granskningsskedet av detaljplanen.

En vibrationsutredning för bostäderna på kullen kommer att 
tas fram inför granskningsskedet av detaljplanen.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Karta som visar maxnivåer för järnväg.

förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

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

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



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN36

10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken.

Bestämmelsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  
Inom användningen ryms även vändplats.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata och park, inom planom-
rådet. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en romb med 
en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över nollplanet. 
Utöver angiven totalhöjd får en fjärdedel av takets yta ha 
en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det gäller för alla 
byggrätter inom planområdet och innebär att det går att 
bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan vara 
gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta eller liknande.

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Mark som bara får bebyggas med komplementbygg-
nader är markerad med kryss.

Där marken är markerad med ett u får det inte byggas något, 
eftersom det kan göra det svårt att komma åt underjordiska 
ledningar som finns i området.

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med bestäm-
melsen SDB. S står för skola, D står för vård och B står för 
bostäder. Exploateringsgraden regleras genom egenskaps-
gränserna och är cirka 1300 m2. Området har två olika 
totalhöjder för att anpassa byggnaderna till omkringliggande 
bebyggelse. Åt nordväst får byggnaden bli en-två våningar 
högre än bostäderna i kvarteret Filaren och åt sydöst får 
byggnaderna inte bli högre än närmaste befintligt hus i 
kvarteret Garvaren 9. Det innebär ungefär fyra-sex våningar 
med en suterrängvåning åt sydöst. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven C som 
står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslokaler, 
bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. Exploa-
teringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär att huset 
kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på och bli tre 
våningar åt söder och fyra våningar åt norr.

Område 3 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BC1. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande, på markplan. 

Exploateringsgraden är 1100 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestäm-
melse, betecknad m1 på kartan. Bestämmelsen innebär att 
byggnaderna måste byggas så att de har hälften av sina 
bostadsrum riktade bort från järnvägen, dvs. mot den 
skyddade sidan. 

Område 4 - bostäder vid Billdalsgatan
Även detta område har bestämmelsen BC1. Exploaterings-
graden är 2200 m2 vilket är något större än vad befintliga 
byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid behov 
kunna bygga mindre komplementbyggnader som till exempel 
cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras till max 
165 meter över angivet nollplan vilket innebär att det inte är 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre. I området finns också bestämmelsen e2 vilket 
innebär att marken får byggas under och över med körbart 
bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns för att 
säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

Område 5 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1 med exploateringsgrad 2200 
m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet nollplan. 
Här gäller samma sak som för bostäderna vid Billdalsgatan. 
Byggrätten utökas något mot tidigare för att göra det möjligt 
att vid behov bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Det är inte 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre.
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Längst norr i kvarteret är det tillåtet att bygga ett parke-
ringsdäck i tre plan. Parkeringsdäcket kan bli cirka 2000 
kvadratmeter.

Område 6 - föreningslokal
I området finns en befintlig föreningslokal och marken har 
bestämmelsen C3 vilket står för förenings- och samlingslokal. 
Byggrätten är 220 kvadratmeter vilket innebär att byggnaden 
kan byggas ut med cirka 40 kvadratmeter.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader.

Område 8 - parkering
Området har bestämmelsen P vilket står för parkering. 
Marken begränsas med prickar vilket innebär att det bara får 
finnas markparkering.

Område 9 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning. I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby 
utpekat som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område 
med stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera 
med blandad användning och hög exploateringsgrad i 
harmoni med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med 
viss förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de 
rekreations- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby 
har redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 

Karta som visar de olika områden som beskrivs i rubrikerna nedan.

1

2

3

4

5
6

7

8
9



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN38

från bostad till olika gröna värden. Närmast bostaden ska 
det finnas mötesplatser på 1-2 minuters gångavstånd. Inom 5 
minuter ska det finnas kvarterspark och inom 10 minuter ska 
det finnas stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att uppfylla 
dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara resor 
vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet om 
begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggsmålet 
att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att 
stärka och utveckla området som en park bidrar detaljplanen 
till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och effektiva 
lösningar i parken kan också bidra till en bättre hantering av 
dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i området.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom förberedande markarbeten och byggna-
tion med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats samt för framtida drift och underhåll av 
dessa platser (park, lokalgata samt gång- och cykelväg) inom 
planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
De avtal som bör upprättas och tecknas inför antagande av 
detaljplanen är:

 » Markanvisningsavtal mellan kommunen som säljare 
och byggherre (okänd i dagsläget) avseende det område 
som föreslås utgöra kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB).

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen kan reglera 
de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter (se 
fastighetsrättsliga frågor nedan). Överenskommelsen 
kan också reglera att servitut tillskapas för tillfart till 
kommunens fastighet Garvaren 15 över AB Bostäders 
fastighet Bagaren 1.

De avtal som förväntas upprättas efter antagande av detalj-
planen är:

 » Köpeavtal för att följa upp och verkställa ovan beskrivet 
markanvisningsavtal. 

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheten Norrby 1:1 och AB 
Bostäder i Borås som ägare av fastigheten Järnbäraren 
2. Överenskommelsen ska reglera överlåtelse av område 
med ny byggrätt för bostäder på kullen.

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarters-
mark för parkeringsändamål, bör nuvarande markupp-
låtelse upphöra och ersättas med ett arrendeavtal.

 » I ändan av Västmannagatan arrenderar Borås 
Kommuns Parkering AB ett område av kommunen 
för parkeringsändamål. Enligt detaljplanen ska parke-
ringsplatsen flyttas något österut, varpå arrendeavtalet 
behöver omförhandlas.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs av AB 
Bostäder i Borås.
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De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark ska 
genom fastighetsreglering övergå till Bagaren 1 (totalt 1137 
m2, se orange markeringar på karta) respektive Järnbäraren 2 
(3894 m2, se gul markering på karta).

Den del av Garvaren 30 som ska utgöra kvartersmark ska 
avstyckas för att utgöra en ny fastighet (3903 m2, se blå 
markering på karta). 

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av lokalgatan och 
park. Anläggningar som föreslås inom parken beskrivs 
närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. Kommunen får 
dessutom kostnader för att flytta parkeringsplatsen tillhö-
rande Borås Kommuns Parkering AB.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Tomtindelningsplan
Tomtindelningsplan 1583K-BN823/1961 fastställd 1961-
08-28 för kvarteret Bagaren och fastighetsplan 1583K-
BN18/1963 fastställd 1963-01-10 för fastigheten Järnbäraren 
2 upphävs.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör

615 m²

522 m²

3894 m²

3903 m²

BAGAREN 1

JÄRNBÄRAREN 2

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

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

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

3. Var och hur görs en 

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

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

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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