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Underrättelse om granskning för detaljplan för Sjömarken,
del av Räveskalla 1 :25 m.fl, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för centrum att utvecklas till en levande del
av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i flerbostadshus. Syftet är också att förbättra
befintlig utfart mot Göteborgsvägen. Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter i
flerbostadshus kan byggas i centrala Sjömarken. Området är utsatt för trafikbuller men
avstegsprinciper från riktvärden för buller kan anses motiverade eftersom samhällsnyttan med
planförslaget utifrån ett hållbarhetsperspektiv väger upp kraven på uppnådd ljudmiljö.
En behovs bedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/ detaljplan. Där finns även utredningar
som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan
översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds
informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta
brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.

Granskningstiden pågår den 7 juli - 7 september
2015.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-16 fre kl.
8-15. Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Granskningstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristine Bayard tfn. 033-35 84 49, e-post krist:ine.bayard@boras.se
Andreas I<lingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/ remissvar senast den 7 september 2015 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer P 12/07. Yttrandet önskas som digitalt
textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att
skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 3 juli 2015.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar
för centrum att utvecklas till en levande del av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i ﬂerbostadshus. Syftet är också att förbättra beﬁntlig utfart mot
Göteborgsvägen.
Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter i
ﬂerbostadshus kan byggas i centrala Sjömarken.
Området är utsatt för traﬁkbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller kan anses motiverade
eftersom samhällsnyttan med planförslaget utifrån ett
hållbarhetsperspektiv väger upp kraven på uppnådd
ljudmiljö.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av
RÄVESKALLA 1:25 m fl, Borås Stad,
upprättad den 25 juni 2015.

1. Inledning

2.1 Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

2.2 Borås 2025

1.1 Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar
för centrum att utvecklas till en levande del av Sjömarken genom förtätning med nya bostäder i ﬂerbostadshus. Syftet är också att förbättra beﬁntlig utfart mot
Göteborgsvägen.

1.2 Planens huvuddrag
Detaljplanen innebär att ca 100 nya lägenheter kan
byggas i centrala Sjömarken. Planområdet traﬁkmatas
söderifrån, via Fjällgatan och via Moränvägen som
kommer att byggas om. Området är utsatt för traﬁkbuller men avstegsprinciper från riktvärden för buller
anses motiverade.

1.3 Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.

I Borås Stads vision, Borås 2025, som godkändes 2012
beskrivs kommunens vision vilken även fördjupas i sju
strategiska målområden. Planförslaget följer visionen
bland annat genom att den skapar ﬂer bostäder med
olika upplåtelseformer, stimulerar möjligheten till
miljövänliga resvanor genom ﬂer boenden vid kollektivtraﬁknära lägen samt bidrar till positiv utveckling av
samhällen utanför Borås tätort.

2.3 Översiktliga planer
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för kollektivtraﬁken så att behovet av transporter
som belastar miljön minimeras.
- För att gynna kvarboende och mångfald ska det ﬁnnas bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i närområdet.
- För att hushålla med resurser ska planeringen inom
tätorterna utgå från att beﬁntligt gatu- och ledningsnät
utnyttjas.
I översiktsplanens bilaga över möjlig markanvändning
föreslås en utveckling av centrumbebyggelsen.

1.4 Plandata

Planförslaget följer spelreglerna i översiktsplanen.

1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger i centrala Sjömarken, ca 6 km väster om centrala Borås. Området är ca 2,6 ha stort och
avgränsas av Göteborgsvägen i söder, villabebyggelse i
väster, Allmänna vägen i norr samt industribebyggelse
i öster.
1.4.2 Markägare

Sandhultsbostäder AB äger största delen av planområdet medan Borås Stad äger en mindre del. Fastigheten 1:331 ägs av Sjömarkens missionsförsamling och
Räveskalla 1:414, 1:87 och 1:60 är privatägd.
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2. Tidigare
ställningstaganden

2.4 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.
Inom aktuellt planområde föreslås bostäder i norr och
centrumverksamhet i söder. Större delen av Räveskalla
1:25 föreslås vara naturmark. Moränvägen föreslås rätas ut. Resterande del av planområdet ﬁnns även med i
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planprogrammet men undantogs av Kommunfullmäktige vid godkännandet. Planförslaget strider delvis mot
planprogrammet genom att bebyggelse föreslås på
hela Räveskalla 1:25.

2.5 Gällande detaljplaner
Planområdet berörs av tre planer; P 429, laga kraft
1950-09-26, P 524, laga kraft 1965-05-31 samt P 674,
laga kraft 1976-06-03. Genomförandetiden har gått
ut i samtliga planer. Planområdet angränsar även till
detaljplanerna P 1061 och P 1159.
Skogsområdet på fastigheten Räveskalla 1:25 är allmän plats: park eller plantering i samtliga tre planer.
Göteborgsvägen är allmän plats: väg eller torg. Inom
fastigheten Räveskalla 1:25 ﬁnns söder om fastigheten
Räveskalla 1:431 två byggrätter för kontor-, samlingseller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Inom
fastigheten ﬁnns även en yta för handel där kiosken tidigare fanns. Fastigheten Räveskalla 1:415 är planlagd
för bostäder i tre våningar med en maxhöjd på 10,6 m.
Fastigheten Räveskalla 1:370 och 1:331 är planlagd för
kontor, samlings- eller föreningslokaler med en maxhöjd på 7,5 m. Av plantekniska skäl omfattas aktuell
detaljplan även av fastigheten Räveskalla 1:414 (vilken
även i fortsättningen ska ha bostadsändamål) samt en
del av Göteborgsvägen.

Utsnitt ur planprogrammet.

1:415

1:431

1:25
1:414

2.6 Borås Stads Miljömål

1:370

I Borås Stads Miljömål, antagna december 2012, framgår att staden planerar för ett hållbart samhälle och
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd.

1:331

1:415

Planområdet i förhållande till gällande detaljplaner.

Planen berörs av miljömålen för begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Genom förtätning i
bebyggda miljöer skapas bättre underlag för service
och bättre förutsättningar för ökad användning av
kollektivtraﬁk. Det skapar också goda möjligheter för
en minskad miljöpåverkan från traﬁken. Planområdet
har god närhet och tillgång till kollektivtraﬁk och på
så sätt kan klimatpåverkan minskas. Pågående arbete
med utbyggnad av cykelväg mot Sandared innebär att
det i framtiden blir enkelt att cykla sträckan Sandared Borås. I första hand ska ny bebyggelse inom planområdet anslutas till fjärrvärme och ingen el eller olja ska
användas för uppvärmning.

2.7 Gång- och cykelplan för Borås
I Gång- och cykelplan för Borås ytterdelar (1997) utpekas ett behov av gång- och cykelväg med längs med
Göteborgsvägens norra sida.

Användning enligt gällande detaljplaner.
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2.8 Grönområdesplan

3.1 Miljökvalitetsnormer

Det område som i dag är planlagt som parkmark har
inget skyddsvärde enligt Borås Stads Grönområdesplan, godkänd av KF 2014-02-20.

Gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten, luft
och buller bedöms inte komma att överskridas p.g.a
den verksamhet som medges i detaljplanen.

2.9 Åtgärdsvalsstudie

3.2 Behovsbedömning

Under arbetet med detaljplanen har Traﬁkverket i
samråd med Borås Stad gjort en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborgsvägen mellan Lundaskog
i öster och kommungränsen i väster. Den har genomförts under 2014 och syftar till att få en gemensam syn
på samhällsutvecklingen och hanteringen av detaljplaner i Sandared och Sjömarken. I arbetet har ingått att
se över funktion, traﬁksäkerhet och barriäreffekt av
väg 1757 (Göteborgsvägen) och järnvägen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.

Åtgärdsvalsstudien är ett sätt att samverka för att
skapa en gemensam syn kring utvecklingen i samhällena som kan leda till ändringar i kommunens samhällsplanering och Traﬁkverkets hantering av planremisser. ÅVS:en innehåller en översiktlig beskrivning av
process, dialog och andra kommunikationsaktiviteter
i de olika faserna med medverkande kompetenser och
personer. Se mer under avsnitt 4.3 Gator och traﬁk.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planbestämmelserna tillåter användning för bostäder och centrumändamål (samlingslokal).
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar
och förändringar
4.1 Bebyggelsens huvuddrag
4.1.1 Ny bebyggelse

3. Avvägningar enligt MB
och PBL
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i
Miljöbalken.
Närliggande riksintressen enligt Miljöbalken kap 3
berörs inte. Väg och järnväg som utgör riksintresse för
kommunikation påverkas inte negativt.
Hänsynsreglerna i Plan- och bygglagen kap 2 har
beaktats. Planförslaget är av begränsat intresse för
allmänheten. Planområdet består i dag av ej tillgänglig
skogs- och blockmark utan större natur- eller rekreationsvärde. De motstående allmänna intressen som
avvägts är att bevara naturområdet jämfört med en
exploatering enligt planförslaget. En avvägning har
också gjorts mellan det allmänna intresset att tillgodose en efterfrågan på lägenheter i Sjömarken och
det allmänna intresset att skapa boendemiljöer som
klarar riktvärden för buller. Detaljplanen innebär en
komplettering med ﬂer bostäder i centrala delen av
Sjömarken. Fler bostäder centralt är angeläget för
utveckling av staden och dess mindre tätorter. Platsen
bedöms därför lämplig för ändamålen. Planbestämmelser säkerställer åtgärder för en god miljö med
hänsyn till bl a hälsa och säkerhet. (Se avsnitt 5.1 om
Traﬁkbuller).
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Sandhultsbostäder AB har tagit fram ett förslag som
ligger till grund för detaljplanen och som redovisas i
illustrationskartan.
Längs med Göteborgsvägen planeras för två ﬂerbostadshus med 27 lägenheter i vardera. Möjlighet ﬁnns
enligt byggrätten att placera byggnaderna i vinkel
vilket ramar in en privat innergård. Övriga ﬂerbostadshus längre norrut kommer att vara mindre och
innehålla 6 lägenheter vardera.
Byggnaderna som placeras längs med Göteborgsvägen
får byggas i högst 4 våningar. Övriga ﬂerbostadshus
kan byggas i max tre våningar. Detaljplanen är en viktig
del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken,
därför är det viktigt att det som byggs har en karaktär
som speglar en tätorts centrum. Av den anledningen
är det rimligt med en byggnadshöjd på 4 våningar mot
Göteborgsvägen och 3 våningar längre norrut i området.
Placeringen av byggnaderna kommer att skapa en
öppen karaktär med mycket grönytor mellan bostäderna. Byggnader som rymmer bilparkering, förråd
och soprum placeras intill ﬂerbostadshusen. Största
delen av parkeringsplatserna kommer att anordnas
som markparkering vid Missionskyrkan och intill
Göteborgsvägen i den västra delen av planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Lägenheterna får balkonger eller privata uteplatser
i markplan. Gemensamma uteplatser anordnas på
grönytorna mellan byggnaderna.

4.1.4 Arbetsplatser

Planområdet avses byggas ut i etapper vars omfattning kommer att bero på hur stort intresse som ﬁnns
för lägenheter. Första byggnationen kommer att ske
närmast Göteborgsvägen och fortsatt utbyggnad av
området sker successivt norrut i området, med byggnaderna närmast Allmänna vägen som sista etapp.

4.1.5 Offentlig service

4.1.2 Historik

Planområdet är i dag obebyggt till största delen. I sydöstra delen av planområdet ﬁnns Missionskyrkan i rött
tegel som uppfördes i slutet av 70-talet. Väster om
planområdet ﬁnns villatomter, varav en delvis ingår
i planområdet av plantekniska skäl. Det har tidigare
funnits en kiosk och en polisstation inom området.
Vid granskning av historiska ﬂygbilder syns även tre
andra byggnader i sydvästra delen, se bilderna nedan.
Öster om planområdet har Nordens Pappersindustri
haft verksamhet från mitten av 1950-talet och framåt.
4.1.3 Bostäder

Inom planområdet ﬁnns tre enbostadshus. Sjömarken
består till största delen av villor och det ﬁnns en stor
efterfrågan på lägenheter. Idag ﬁnns ca 3000 invånare
i Sjömarken och endast 50 hyreslägenheter. Planförslaget innebär att ca 100 nya lägenheter kan tillskapas
i Sjömarken. Dessa kommer troligtvis upplåtas som
hyresrätter, men det regleras inte i detaljplanen.

Missionskyrkan utgör enda arbetsplatsen i planområdet. Inga nya arbetsplatser tillskapas.
Inom planområdet ﬁnns offentlig service genom Missionskyrkan som utöver kyrkoverksamheten även har
en squashbana.
Sjömarkenskolans låg- och mellanstadieskola ligger ca
1 km nordväst om planområdet tillsammans med ett
mindre bibliotek. Skolan har låg kapacitet att ta emot
ﬂer barn och det pågår en utredning för att ta fram en
långsiktig lösning. Närmaste högstadieskola är Sandgärdskolan i Sandared. I Sjömarken ﬁnns tre förskolor,
samtliga med låg kapacitet. Närmaste förskola ﬁnns
ca 250 meter öster om planområdet. Planer ﬁnns på
att bygga två nya förskolor, den ena intill beﬁntliga
paviljongen vid Norra Gränsvägen och den andra vid
Badstrandsvägen.
4.1.6 Kommersiell service

I Sjömarken ﬁnns bland annat pizzeria och kiosk.
Livsmedelsbutik med apoteksombud, restaurang och
butik ﬁnns i Sandared 3 km väster om planområdet
och en större stormarknad ﬁnns 2 km öster om planområdet. Avståndet till Borås centrum är ca 6 km.
4.1.7 Tillgänglighet för funktionshindrade

Tillgängligheten till planområdet är god. Planområdet
har som helhet ganska liten lutning. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer,
dels mellan parkeringsplats och bostadsentré samt
inne i bostaden. Detta ska redovisas vid detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

Flygfoton från planområdet tagna med 40 års mellanrum, daterade 1974 och 2014. På det äldre fotot syns det nu rivna polishuset
och kiosken. (Se markering).
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4.2 Natur och kultur
4.2.1 Mark och vegetation

Planområdets södra delar består i dag av ganska jämn,
skogsbevuxen mossmark där vegetationen i väster
består av tät blandskog, främst björk. Övriga delar har
avverkats och består nu främst av yngre gles tallskog
med inslag av gran och björk. Fältskiktet domineras av
vanliga mossarter och blåbärsris. I området längst i söder, närmast Göteborgsvägen, har torv grävts ut och
området består av en grusad yta samt tippade massor
av sten och större block.
Inga utpekade eller kända speciﬁka naturvärden ﬁnns
inom eller i direkt anslutning till området och inga
arter ﬁnns heller noterade i artportalen i det aktuella
området.
Marken är bitvis fuktig men det ﬁnns inga permanenta
vattenansamlingar, blöthål, eller dammar inom området. Genom den tidigare dikningen har mossen övergått till skogsmark och det är idag inte en miljö som
bedöms viktig för groddjur. Miljöförvaltningen har
efter ett fältbesök gjort bedömningen att det inte ﬁnns
några naturvärden eller viktiga livsmiljöer för groddjur
(PM Naturvärden, Miljöförvaltningen 2015-05-07).
Planförslaget innebär att större delen av planområdet
grävs ur och återfylls, vilket kommer att medföra att
merparten av den vegetation som ﬁnns i området
kommer att tas bort och ersättas med ny.
4.2.2 Fornlämningar/kulturminnen

Inga fornlämningar eller kulturminnen ﬁnns inom
planområdet.
4.2.3 Geoteknik och radon

I samband med detaljplanearbetet har markens geotekniska förhållanden utretts.
Enligt utredningen (WSP, 2009-06-10) är stabilitetsoch sättningsförhållandena mycket ogynnsamma då
marken mestadels består av torv.
Överst består jorden i huvudsak av torv, med varierande tjocklek, som via ett < 12 m tjockt lager av sand
vilar på morän och berg. Fyllning förekommer längst i
öster på en ca 40-50 m lång sträcka längs med Göteborgsvägen.
De planerade byggnaderna föreslås grundläggas med
grundplattor på konventionellt sätt efter urgrävning
av den organiska jorden och återfyllning. Golv kan
då utföras som platta på mark. Urgrävning bör göras
också för området närmast utanför byggnaderna för
att undvika sättningar i markytan omkring husen.
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Urgrävningen skall dock i botten överallt utsträckas
utanför byggnaden minst till ett avstånd lika långt
som urgrävningsdjupet under grundläggningsnivån.
Traﬁkerade ytor, GC-vägar och hårdgjorda ytor m.m.
på tomten föreslås också grundläggas på återfyllning
efter urgrävning av torven.
Eftersom planområdet består av torv som kommer
att schaktas bort har ingen markradonundersökning
gjorts. För att klassiﬁcera tomten gällande markradon
måste radongashalten i återfyllningen mätas.
För schaktningsarbeten inom 10 meter från Göteborgsvägen ska en särskild arbetsplan upprättas
då schaktning närmare gatan kan medföra risk för
deformation och sprickor i vägbanan samt skador på
VA-ledningar i trottoaren.
4.2.4 Grundvatten

Grundvattennivån ligger förhållandevis högt. Den har
vid tidigare undersökning inom området observerats
på ca 0,4 - 0,6 m djup under markytan. Avrinningen
från denna del av Sjömarken samlas i torvmarkområdet och därifrån rinner vattnet via ett öppet dike
mot en dagvattenledning som har sitt utlopp i Gränsbäcken. Dagvattenhanteringen i planområdet måste
säkerställa att den beﬁntliga vattenbalansen behålls
efter exploatering samtidigt som risken för översvämningar i och nedströms planområdet minimeras.
Om grundvattnet leds bort och området avvattnas
vid exploateringen innebär det att vattenverksamhet
bedrivs enligt 11 kap MB. För all vattenverksamhet
gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § MB och
prövning sker i miljödomstol.
Exploatören har för avsikt att genomföra urgrävningen av torven under vatten, d v s utan att grundvattenytan sänks i schakten.
Enligt en dagvattenutredning framtagen av Norconsult (2012-03-27) rekommenderas att den organiska jorden grävs ur och fylls upp till en nivå som
är högvattenfri med 1,0 meters säkerhetsmarginal
(+157möh). För att minska risken och påverkan vid
översvämning ﬁnns en planbestämmelse om att lägsta
golvhöjd får vara +157,2 meter.
4.2.5 Marknivåer

Området är förhållandevis jämnt med nivåer mellan
+155,5 och +157,0, med de högsta områdena i söder.
Lägsta tillåtna golvhöjd är +157,2 meter för ny
bebyggelse. Det innebär att marken inom vissa delar
måste fyllas upp till en nivå högre än den beﬁntliga.
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Sektion B-B som visar ny bebyggelse intill Missionskyrkan samt ny och beﬁntlig marknivå. (Se sektionsutsnitt på kartan på nästa
uppslag).
Sektionen ovan visar hur nya marknivåer invid ny
bebyggelse ansluter till beﬁntliga marknivåer invid
missionskyrkan. Gångvägar mellan kyrka, bostäder
och parkeringsytor anläggs med lutningar som klarar
kraven i gällande byggregler.
4.2.6 Förorenad mark

Structor Miljö Göteborg AB har utfört en översiktlig
miljöteknisk markundersökning (2014-10-23).
Enligt undersökningen bedöms jordlagren endast
i mindre omfattning vara påverkade av markföroreningar. Rivningsmassor i södra delen av området
(före detta polisstationen) har föroreningshalter som
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för
bostäder (känslig markanvändning, KM), men underskrider de generella riktvärdena för mindre känslig
markanvändning (MKM). Rivningsmassor bör inte
ﬁnnas ytligt inom blivande bostadsområde, men kan
med hänsyn till hälso- och miljörisker återanvändas/
kvarlämnas på större djup eller under hårdgjorda parkeringsytor. En sådan återanvändning skall förankras
med tillsynsmyndigheten.

4.2.7 Lek och rekreation

Idrottsplatsen med fotbollsplaner och motionsslinga
ligger ca 200 meter från planområdet. Naturområdet
i planområdets mitt används ibland för hundpromenader i dag. I samband med nybyggnation bör en
lekplats anläggas inom kvarteret, men detta regleras
inte inom detaljplanen.

Planområdet sett från ovan.

Torven inom planområdet bedöms understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för (KM). Spår
av PAH och bly i nivå med KM har påträffats i ytlig
torv, men som helhet underskrider torven KM. Vid
kvittblivning bedöms torven kunna hanteras som så
kallade KM-massor (föroreningshalter <KM).
Tillförd sprängsten kan användas fritt med avseende
på gammastrålning/radon. Planerad användning till
bostadsändamål bedöms inte begränsas av markföroreningar. De markföroreningar som påträffats är
relaterade till äldre rivningsmassor (betong, tegel mm)
inom en begränsad del av planområdet.
Vegetation i området.
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4.3 Gator och trafik

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägnätet är dåligt utbyggt i Sjömarken.
Längs med Göteborgsvägen ﬁnns ingen gång- och
cykelväg ytan endast smala trottoarer på vardera sidan.
Från Borås centrum till Sjömarken ﬁnns en utbyggd
gång- och cykelväg och under år 2015 byggs en ny
cykelväg på sträckan Sandared - Sjömarken.

4.3.1 Gatunät

I planområdets södra del går väg 1757, Göteborgsvägen. Göteborgsvägen är hårt traﬁkerad av genomfartstraﬁk eftersom den förbinder Sandared och Sjömarken med Borås tätort, Viaredsmotet och Rv 40.
I åtgärdsvalsstudien som Traﬁkverket och Borås Stad
tagit fram (2014) är Göteborgsvägen utpekad som en
högtraﬁkerad väg med många utfarter vilket innebär
en rörig traﬁkmiljö. Hastighetsgränserna är otydliga
och vägen är idag inte fysiskt anpassad till skyltad
hastighet då hastigheten inte stämmer överrens med
vägbredden.

4.3.3 Framtida åtgärder

I planprogrammet för Sjömarken föreslås en miljöupprustning av Sjömarken centrum. Det föreslås nya
bostäder och även centrumfunktioner. Sedan dess
har ﬂera detaljplaner i centrala Sjömarken förverkligats och ett antal nya planer är på gång. Sammanlagt
handlar det om ﬂera hundra bostäder samt potentiella
handelsytor, vilket gör Sjömarken till ett än mer attraktivt alternativ både för nya och kvarboende invånare.

Enligt Traﬁkverkets nationella vägdatabas (2011) har
Göteborgsvägen 8318 passerande fordon per årsmedeldygn i centrala Sjömarken varav ca 6% är tung
traﬁk.

Sjömarken har saknat ett tydligt centrum till skillnad
från grannorten Sandared, trots en liknande befolkningsmängd. Genom en förtätning längs Göteborgsvägen skapas möjligheter för ett tätare och livligare
centrum i Sjömarken.

Väster om planområdet går Fjällvägen och norr om
området ﬁnns Allmnäna vägen vilka är mindre lokalgator. Allmänna vägen används till stor del som infart
till idrottsområdet och även som infart till Industrisvets som är en industriverksamhet öster om planområdet.

I samband med åtgärdsvalsstudien och planarbete i
intilliggande områden pågår en översyn av traﬁknätet i

Översikt Sjömarken
Möjlig förtätning inom
Räveskalla 1:76

Tydligare
centrum

Detaljplaneområde
Räveskalla 1:83

Detaljplaneområde
Räveskalla 1:25

Utfarten till Hagavägen stängs av och trafiken leds
istället via nya korsning vid Norra Gränsvägen

P

P

P

P
B
A

Torg

P

B

H

P

P

A

P

Ny
Busshållplats inom
cirkulationsplats enligt
planområdet
gällande detaljplan från
Copyright Borås Stad
2005
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Göteborgsvägen föreslås på sikt bli stadsgata med smalare vägbana, bredare
GC-bana och färre utfarter. Möjligtvis
annan markbeläggning
Skala 1:2000

Ev. cirkulationsplats för att
få trafiken att flyta på
bättre och för att markera
en fartsänkning genom
orten

Raderad väg
Stängd utfart
Ny gc-väg
Bef.
trottoar
0
20
40
60m

Skiss på nya bostadsområden och vägdragningar i Sjömarken. Sammanlagt är det ﬂera hundra nya bostäder som planeras i Sjömarken. Traﬁkåtgärderna är förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband med denna
detaljplan.
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Sjömarken. En traﬁkutredning ska genomföras för att
utreda gatustruktur, eventuell avstängning av utfarter
mot Göteborgsvägen och nya korsningsutformningar.
Kartan på föregående sida visar förslag på hur utfarter
kan stängas av och hur nya vägsträckningar kan samla
traﬁken till en ny och säkrare korsning vid Göteborgsvägen. Kartan visar också en ny gång- och cykelväg
längs med norra sidan av Göteborgsvägen.
I Åtgärdsvalsstudien ﬁnns en vision för ett framtida Sjömarken med ett tydligare vägområde med
färre anslutningar, en vägbredd som är mer anpassad
efter gällande hastighet och bättre möjligheter att ta
sig fram till fots och med cykel i centrum och längs
Göteborgsvägen. Visionen är att Sjömarken ska vara
ett samhälle med en knutpunkt mitt i byn med närhet
till kollektivtraﬁk och ett samhälle med ﬂer möjliga
förbindelser mellan orterna.
Åtgärdsvalsstudien pekar ut en rad tänkbara åtgärder
längs med Göteborgsvägen:
•

översyn av hastigheterna

•

ombyggnad och minskning av antalet utfarter

•

anspråk på nya anslutningar utmed Göteborgsvägen ska hanteras restriktivt

•

måla GC banan för att visa att GC vägen få prioritet vid väganslutningar.

•

utveckla Sjömarken som en knutpunkt i översiktsoch detaljplaner, där det ﬁnns möjlighet

•

ta fram detaljplaner som bidrar till större variation
i boendeform.

•

fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet och
trottoarer som en del av stadsmiljöutvecklingen

Borås Stad planerar att på sikt knyta samman gångoch cykelvägen mot Borås tätort och mot Sandared
med en ny gång- och cykelväg genom centrala Sjömarken på Göteborgsvägens norra sida. På så sätt blir det
möjligt att cykla hela sträckan Sandared - Borås på ett
säkert sätt.

7m
Befintlig byggnad

1,5m
Trottoar

7m
Göteborgsvägen

Genomförandet av åtgärder på Göteborgsvägen kommer inte ske i direkt samband med genomförandet
av denna plan. Ytor för att kunna bygga ut gång- och
cykelvägen säkerställs i denna detaljplan och ﬁnns
även i gällande planer.
4.3.4 Göteborgsvägens vägområde

Sektionen nedan visar förslag på hur Göteborgsvägen kan smalnas av från dagens 9 meters bredd till 7
meter och hur en 3 meter bred gång- och cykelväg kan
anläggas intill vägen. Med vägområde avses den asfalterade yta som innefattar Göteborgsvägen, busshållsplats och trottoarer. Beﬁntligt vägområde med gata
och trottoarer är ca 12,5 meter. Genom att smalna av
vägens bredd kan en ny gång- och cykelväg anläggas
inom det beﬁntliga vägområdet. Vägområdet enligt
sektionen är 11,5 meter vilket innebär att nya markytor intill Göteborgsvägen inte behöver tas i anspråk
utan beﬁntlig vägbredd kan utnyttjas.
Detaljplanen säkerställer, genom användningen HUVUDGATA, det beﬁntliga vägområdet samt ytterliggare ca 2-5 meter mot det nya bostadsområdet. Den
resterande delen av vägområdet som inte planläggs
i denna plan är planlagt med användningen väg eller
gata i gällande planer.

Göteborgsvägens utformning idag med 9 meters vägbredd och
1,5 - 2 meter breda trottoarer på vardera sidor.

3m
GC-väg

23m
Planerad byggnad

Sektion A-A som visar förslag till nytt gaturum med avsmalnad körbana, ny gång- och cykelväg, bredare trottoar och ny bebyggelse
inom planområdet. Traﬁkåtgärderna är förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband
med denna detaljplan.
GRANSKNING
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4.3.5 In- och utfart till planområdet

löses på kvartermark inom fastigheten.

Planområdet kommer att matas från Moränvägen och
till viss del även från Fjällvägen. Moränvägen är smal
och har låg standard idag och lastbilar har problem vid
-in och utfart. Moränvägen kommer därför att byggas
om och rätas ut i samband med exploateringen. Den
kommer att få en utformning anpassad för lastbilar
med släp. Vägen kommer också att planas ut och få en
jämnare lutning. Mot Göteborgsvägen ﬁnns planbestämmelse om utfartsförbud.

För Missionskyrkan som är en samlingslokal ska
parkeringsbehovstalet räknas som antal bilplatser i
förhållande till antal arbetande och besökare. Missionskyrkan har ett normalt besöksantal på ca 30 - 50
personer. Det maximala besöksantalet är ca 200 personer vilket inträffar endast någon enstaka gång per år.

4.3.6 Parkering

Bostadsparkering löses inom fastigheten. Kommunens
gällande parkeringsnorm för bostäder i ﬂerbostadshus
är 12 p-platser/1000 kvm, vilket kan uppfyllas inom
kvartersmark. Verksamheter inom centrumändamål
tillåts inom byggrätten vid Göteborgsvägen. Enligt
parkeringsnormen räknas parkeringsbehovstalet som
antal bilplatser per 1000 kvm bruttoarea verksamhetslokaler. Det är personaltätheten och bilanvändningen
som avgör parkeringsbehovet för de anställda. Därtill
kommer i vilken utsträckning verksamheten har besökare som behöver parkering.
Antal anställda och besökare varierar beroende på
verksamhetens art. Normalt för butiker utanför
centrum antas 60 % bilburna kunder. Lägre andel,
50% bilburna kunder, antas för närbutiker i bostadsområden och för centrumbutiker. Parkering till butiker

Missionskyrkans parkering idag 2015.

Områdets infart - Moränvägen idag 2015.

Karta som visar planerad ombyggnation av Moränvägen. Kartan visar även förslag på utformning av ny gång- och cykelväg och
avsmalnad vägbana på Göteborgsvägen.Streckade linjer redovisar nuvarande vägdragning. Traﬁkåtgärderna vid Göteborgsvägen är
förslag som kan komma att genomföras men som inte kommer att genomföras i samband med denna detaljplan.
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För samlingslokaler behöver maxbehovet endast vara
dimensionerande om det ofta förekommer, därför är
normalbehovet dimensionerande i detta fall.

del går en dagvattenledning av dimensionen 225 mm.
Med hjälp av denna ledning avleds dagvatten från en
del av Göteborgsvägen.

Bilplatser ska ﬁnnas för 60% av normalt besöksantal och personal i samlingslokalerna. Det innebär att
parkeringsbehovet för Missionskyrkans verksamhet är
30 p-platser. (50*0,6=30).

Allt dagvatten inom området ska fördröjas innan
det leds vidare till ledningen vid Moränvägen i östra
delen av planområdet. Fördröjningen föreslås ske
med stenkista, rörmagasin under parkering, eller
dagvattendamm. Fördröjningsmagasinet ska ha en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Vattnet i området bör ledas till fördröjningsmagasinen via öppna makadamdiken. Planbestämmelserna
reglerar exploateringsgrad dvs. hur mycket av marken
som får bebyggas. Därmed lämnas delar av området
obebyggt vilket ger möjlighet till naturlig inﬁltration
av dagvatten. Dessa ytor bör till största delen bestå av
genomsläpplig mark för att minska belastningen på
fördröjningsmagasin och dagvattenledning.

Inom Missionskyrkans fastighet ﬁnns inte utrymme
att anordna 30 p-platser. Planen gör det möjligt för
kyrkan att bilda en gemensamhetsanläggning tillsammans med bostadsfastigheten, för byggnation och
underhåll av ett gemensamt parkeringsområde.
4.3.7 Kollektivtrafik

Vid Göteborgsvägen, intill planområdet, ﬁnns en
busshållplats vilken traﬁkeras av busslinjerna 5, 159
och 404. Linje 5 är en stadsbusslinje som går genom
centrala Borås via sjukhuset till Ängsgården med en
turtäthet på en gång i halvtimmen. Linjerna 159 och
404 går mot Borås Resecentrum en gång i timmen.
Sammanlagt går det en buss från Sjömarken mot
Borås ungefär en gång i kvarten.
Kollektivtraﬁken har god framkomlighet. Pendling
mot Borås sker främst med buss och pendling mot
Göteborg sker främst med tåg. Närmsta pendeltågsstation ﬁnns i Sandared.

4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och
avlopp. Ledningar ligger i Allmänna vägen och delar
av Göteborgsvägen. Det ﬁnns även ledningar som går
genom planområdet från Fjällvägen via fastigheterna
Räveskalla 1:414, 1:415, 1:25 och 1:370. Ledningar går
även från Moränvägen vidare till Hagavägen öster om
planområdet.
4.4.2 Dagvatten

I samband med planarbetet har en dagvattenutredning
tagits fram för området (Norconsult, 2012-03-27). I
utredningen konstateras att dagvattnet inom fastigheten Räveskalla 1:25 i dag mestadels samlas i torvmarkområdet som ﬁnns i planområdets mitt. Därifrån
rinner vattnet vidare via ett öppet dike mot en dagvattenledning av dimensionen 600 mm. Ledningen
går från Moränvägen och sedan vidare österut och
har sitt utlopp i Gränsbäcken, ca 100 meter öster om
planområdet. Ledningens placering inom planområdet
redovisas i kartan till vänster. I planområdets sydvästra

I planarbete som pågår parallellt med denna detaljplan
planeras för en dagvattendamm vars syfte är att rena
och fördröja dagvatten innan det når Viaredssjön.
Dagvattnet från Räveskalla 1:25 kommer att ledas till
denna damm.
De beﬁntliga ledningarna vid Moränvägen och i
Gränsbäcken söder om järnvägen är otillräckliga och
behöver ersättas med större. Vid inloppet till kulverten
under järnvägen liksom uppströms vid Göteborgsvägen behöver bäcken grävas ur och rensas. Projektering av ledningen från Moränvägen och vidare mot
Gränsbäcken kommer att påbörjas under 2015. En
utredning av andra nödvändiga åtgärder kommer att
påbörjas samtidigt.
Nivåsättningen av den exploaterade marken i planområdet måste ske med beaktande av högvattennivån i
Gränsbäcken med anslutande dagvattenledningar. För
planområdet förutsätts att den organiska jorden grävs
ur och fylls upp till en nivå som är högvattenfri med
1,0 meters säkerhetsmarginal. Planområdet bör ha en
lägsta marknivå om +157,0 meter. För att kunna leda
dagvattnet mot fördröjningsmagasinen måste marken
anordnas med lutning mot anslutningspunkterna.
4.4.3 Värme, el och tele

Möjlighet ﬁnns att ansluta bebyggelse i planområdet
till fjärrvärmenätet.
El-, tele- och optoledningar ﬁnns i Göteborgsvägen.
4.4.4 Avfall

Avfall hämtas av Borås Energi och Miljö AB.

GRANSKNING
ANTAGANDE

13

5. Störningar på platsen
som påverkar planen
5.1 Trafikbuller
I samband med planarbetets start har en bullerberäkning tagits fram (SP, 2012-04-13). En ny kompletterande utredning har därefter tagits fram av Soundcon
2015-06-08. Utredningen visar att väg- och tågtraﬁken
ger upphov till dygnsekvivalenta nivåer som överstiger
riktvärdet 55 dBA. I samrådsförslaget var byggnaderna
närmast Göteborgsvägen placerade nära vägen för att
skapa ett tydligt och avgränsat gaturum. Bullernivåerna är dock så höga att de vid en placering intill vägen
överskrider 60 dBA.
För att minska bullerstörningarna har byggnaderna
ﬂyttats norrut, längre ifrån väg och järnväg. Utredningen visar att riktvärdet då överskrids med upp till 5
dBA vid de fasader som placeras närmast Göteborgsvägen. De får dygnsekvivalenta ljudnivåer på upp till
60 dBA. På tyst sida visar resultaten på en ljudnivå
med högst 45 dBA. Övriga byggnader inom området
får ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA.
De maximala ljudnivåerna domineras främst av tågtraﬁken. De maximala ljudnivåerna är under riktvärdet
70 dBA i gårdsmiljön på sidan vänd bort från väg och
järnväg.
Borås Stad anser det rimligt att tillämpa avsteg från
riktvärdena för buller och genomföra kompensationsåtgärder för att skapa en god boendemiljö.
Bullerstörningarna regleras med en planbestämmelse
som anger att den ekvivalenta bullernivån inte får
överskrida 60 dBA vid någon fasad till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad
är 55-60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen,
liksom uteplats, vara vända mot tyst eller ljuddämpad
sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, 70 dBA
maximal ljudnivå.
Bullerutredningen visar att dessa värden är möjliga att
uppnå.
5.1.1 Förutsättningar för avsteg från riktvärden

Borås Stad har i ﬂera övergripande dokument visat
på en inriktning och vilja att satsa på utvecklingen
av de mindre tätorterna. Utvecklingen av dem är en
viktig del i den övergripande utvecklingen av staden
då många invånare söker det mindre samhället och
landsbygdens möjligheter med närhet till naturen.
Enligt översiktsplanen ska lokalisering av ny bebyggelse ske invid beﬁntlig bebyggelse för att begränsa
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kostnaderna för kommunal service, samtidigt som den
ska stärka områdets möjligheter till handel, skola och
service samt förstärka underlaget för kollektivtraﬁken.
Sjömarken med dess läge bara 15 minuter från Borås
stadskärna med buss, och närheten till Viaredssjön gör
orten attraktiv och viktig att satsa på i utvecklingsprojekt.
Sjömarken har saknat ett tydligt centrum till skillnad
från grannorten Sandared, trots en liknande befolkningsmängd. Genom en förtätning längs Göteborgsvägen skapas möjligheter för ett tätare och livligare
centrum i Sjömarken. Planförslaget innebär en förtätning med tät bebyggelse på en av de mest centrala
fastigheterna i Sjömarken, med en boendeform
(hyresrätter) som är underrepresenterad i närområdet.
Området ligger längs med ett av Borås största kollektivtraﬁkstråk. Motiv ﬁnns därför att frångå riktvärdena
för buller och genomföra kompensationsåtgärder för
att skapa en god boendemiljö.
Avsteg från huvudregeln kan enligt Boverkets allmänna råd motiveras vid komplettering med ny tätare
bebyggelse, till exempel ordnad kvarterstruktur, längs
kollektivtraﬁkstråk i större städer. Motiven för avsteg
från bullerriktvärdena enligt Boverkets allmänna råd
blir i det aktuella fallet:
• Planförslaget möjliggör en komplettering av ny
tätare bebyggelse på en av de mest centralt belägna
fastigheterna i Sjömarken.
• Planområdet ligger längs ett av Borås största kollektivtraﬁkstråk.
• Tillsammans med angränsande planuppdrag bidrar
planförslaget till en tydligare och mer ordnad kvartersstruktur.
Förutsättningarna för när avvägningar mellan kraven
på ljudmiljö och andra intressen kan göras anses därmed vara uppfyllda.
5.1.2 Avvägning mellan mål att klara riktvärden
och strävan mot ett mer hållbart samhälle

Avvägningen är gjord utifrån en hållbarhetssynvinkel, då begreppet hållbarhet innefattas i alla allmänna
intressen. Samhällsnyttan med planförslaget och dess
kvaliteter synliggörs därmed. Nedan beskrivs avvägningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Socialt hållbart
- Idag ﬁnns det få alternativ till boendeform annat
än villaboende för de som vill bo i Sjömarken. Det
är socialt hållbart att kunna välja var och hur man vill
bo samt att kunna bo kvar om man ﬂyttar från villan.
Planförslaget bidrar till detta.
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Ekologiskt hållbart

- Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk. Med
en stärkt kollektivtraﬁk får även människor som inte
vill, kan eller får köra bil möjlighet att förﬂytta sig.

- Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk då
ﬂer människor ges möjlighet att bo centralt i Sjömarken utmed ett kollektivtraﬁkstråk. Bilberoendet
minskar därmed vilket är ekologiskt hållbart.

- I planarbetet har möjligheten att placera en bullerskärm vid Göteborgsvägen för att skärma av traﬁkbullret övervägts. Bedömningen är att en sådan lösning inte är socialt hållbar då den skulle leda till; högre
hastigheter (mer buller), minska interaktionen mellan
bilförare, fotgängare och cyklister, skapa färre möten
mellan människor, ge en mer otrygg levnadsmiljö samt
förfula stadsbilden.

- Planförslaget stärker underlaget för service då
Sjömarken centrum förtätas med ﬂer bostäder. Detta
leder till ett minskat bilberoende då man inte längre
behöver lämna Sjömarken för att handla.
- Planförslaget bidrar till en ekologisk utveckling då
det möjliggör en byggnation av ett ﬂertal lägenheter i
centrala Sjömarken. När ﬂera människor bor i samma
hus blir uppvärmning och elförbrukning mer effektiv.
Även sophämtning och postutdelning blir effektivare
vilket leder till färre transporter.

Ekonomiskt hållbart
- Planförslaget medför att ﬂer människor kommer att
bo i centrala Sjömarken. Detta stärker underlaget för
lokal serviceverksamhet.

- Planområdet ligger i den centralaste delen av Sjömarken. Infrastruktur som gator, fjärrvärme, VA, belysning m.m., ﬁnns redan väl utbyggt. Det är ekologiskt
hållbart att nyttja beﬁntlig infrastruktur istället för att
bygga ny i Sjömarkens utkant.

- Det är ekonomiskt hållbart för företag som sysslar med postutdelning, sophämtning, TV-sändning,
bredband, uppvärmning, m.m., när ﬂera människor
bor centralt i ﬂerbostadshus istället för utspritt i egen
villa. Deras verksamhet kan bedrivas effektivare och
möjligheten att hålla en hög servicenivå ökar.

Borås Stad gör härmed den samlade avvägningen att
samhällsnyttan med planförslaget utifrån ett hållbarhetsperspektiv väger upp kraven på uppnådd ljudmiljö.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
Våningsplan
Dygnsekvivalent ljudnivå (väg- och tågtrafik)
Maximal ljudnivå från vägtrafiken
Maximal ljudnivå från tågtrafiken

2
1 48 61 70
2 49 63 69
3 49 61 70

1
1
2
3
4

40 52 63
40 52 62
37 52 58
40 52 61

9
1
2
3
4

55 69 73
56 69 74
56 69 74
57 69 74

1 49 59 66
2 49 59 67
3 49 58 67

1
2
3
4

45 57 66
45 57 66
40 58 58
38 58 57

1
2
3
4

44 58 66
44 58 64
41 58 58
41 58 58

8

4

3
5
7

6
1
2
3
4

59 71 76
60 71 77
60 71 77
60 71 77

1
2
3
4

59 72 75
60 72 76
60 71 76
60 71 77

1
2
3
4

55 69 75
56 70 75
56 70 76
57 69 76

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

(dBA)

> 65
60 -

65

55 -

60

50 -

55

45 -

50

<= 45

Kartan visar ljudutbredningen från väg- och tågtraﬁken inklusive samtliga reﬂexer. Tabellerna visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reﬂex i den närmsta fasaden.
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5.2 Angränsande verksamheter

verksamheten bedrivs utomhus. Räddningstjänsten
har granskat riskutredningen och bedömer att riskanalysen kan tillämpas för omkringliggande planområden
(Yttrande Räddningstjänsten, 2015-06-02). Planområdet ligger över 100 meter från Industrisvets. (Se kartan
nedan).

Intill planområdet ﬁnns två industrifastigheter. På fastigheten Räveskalla 1:499, närmast planområdet, ﬁnns
ett företagshotell med lokaler som hyrs ut till lager,
kontor och lättare tillverkning. Idag ﬁnns där företag
som tillverkar lerkrukor, hyr ut bygg och anläggningsmaskiner och erbjuder konsulttjänster och utbildning
inom vägbeläggning. Den största hyresgästen erbjuder
tjänster inom import, lagring och distribution.

Verksamheterna på Räveskalla 1:499 kräver inget
skyddsavstånd och enligtgYHUVLNW
utredningen
bedöms ingen
6M|PDUNHQ
vidare utredning vara nödvändig. Det kostateras att
det främst är buller som skulle kunna vara störande
och en ny utredning av externt industribuller har
därför tagits fram av WSP (2015-01-30). I utredningen
har buller från båda industrifastigheterna studerats

Byggnaderna används alltså till största delen som
lagerlokaler och kontor och verksamheten bedrivs på
vardagar kl. 07-16. Antalet transporter med lastbil
uppskattas vara mellan noll och tio per dag.
På den andra fastigheten Räveskalla 1:435, öster om
planområdet, ﬁnns företaget Industrisvets AB som
tillverkar plåt/stålkonstruktioner, hydraultankar, ventilationsaggregat m.m. Detta innebär exempelvis svetsning, skärning och kantpressning. Generellt skyddsavstånd till bostäder för sådan verksamhet är 200 meter.

Industri - skyddsavstånd
100 meter

I samband med planarbetet har en riskutredning avseende skyddsavstånd tagits fram för området (COWI,
2011-02-28). Utredningen har även kompletterats med
en bullerutredning (SP, 2011-05-27) och därefter en
slutsats (COWI, 2011-10-11). I utredningen konstateras att Industrisvets verksamhet kräver ett skyddsavstånd på 100 meter. Avståndet anses lämpligt eftersom
1:539



Järnväg - skyddsavstånd 50 meter

Kartan visar skyddsavstånd från industri och järnväg.

1:512

1:593

1:426

Ekvivalent ljudtrycksnivå LAeq
dB ref. 20 Pa 8 meter över mark

1:495
1:494

1:364

1:373

1:39

1:493
1:313

1:311

1:372

1:486

1:510

1:436
1:340

1:312

1:482

1:545
1:341
32

1:469

1:514

1:499

1:39
1:468
1:436

1:92
1:513
:619

1:431

Symboler för bullerkällor
7:73
Punktkälla
1:62
Linjekälla
7:71

Ytkälla
Industribyggnad

1:25
1:435

1:473

1:409

1:409

1:414

1:87
1:331
1:370

1:60

1:435 1:506
1:408

7:67
1:103

1:77
1:359

1:415
s:3

7:67

1:75

1:74
1:96

1:327
1:96

1:95

Kartan visar ljudutbredningen
från
1:407verksamheterna intill planområdet.
s:2
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<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60

40 <
45 <
50 <
55 <
60 <

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

7:66

och det buller som kan uppstå kommer främst från
körande lastbilar och lastning.
Resultatet visar att den beräknade ekvivalentnivån
inom planområdet är under riktvärdena för externt
industribuller, 45 dB(A) dagtid och 40 dB(A) kvällstid.
Ingen verksamhet bedrivs nattetid.
Slutsatsen efter utförda risk- och bullerutredningar är
att buller och risker inte utgör något problem för detta
planområde.
Om en tillståndspliktig verksamhet skulle ansöka om
tillstånd att etablera sig inom fastigheten kommer
prövningen att ske utifrån att det ﬁnns bostäder intill.
För nya verksamheter som inte har tillståndsplikt kan
en prövning göras i bygglovsskedet.

5.3 Risker Farligt gods
Planområdets södra gräns ligger ca 100 meter från
Kust till kust-banan som är en farligt gods-led. Mellan
planområdet och järnvägen ligger Göteborgsvägen, ett
hyreshus med tre våningar och en villa.
I samband med planarbetet har en riskutredning
avseende skyddsavstånd tagits fram för området. I
utredningen (COWI, 2011-02-28) studeras även risker
för farligt gods. I utredningen görs bedömningen att
planområdets avstånd till järnvägen är så pass stort att
olycksriskerna avseende transporter av farligt gods på
Kust till kust-banan kan anses vara acceptabla.
Riskfrågan har i utredningen inte bedömts vara aktuell
för Göteborgsvägen då den främst har lokala transporter.

5.4 Vibrationer
Mätning av komfortvibrationer har genomförts av
WSP (2015-01-19). Mätresultaten visar på låga vibrationsnivåer i markmätpunkterna inom planområdet.
Enligt gällande riktvärden för komfortvibrationer får
vibrationerna inte överstiga 0,4 mm/s RMS.
Beräkningar har gjorts för olika grundläggningstyper
och olika bjälklag och de visar på nivåer mellan 0,10
till 0,55 mm/s RMS beroende på val av grundläggningssätt och bjälklag.
De högsta nivåerna beräknas uppkomma om grundläggning sker med platta på mark med veka eller styva
träbjälklag eller pålad grund med veka träbjälklag.
Slutsatsen är att för att inte vibrationer över riktvärdet
ska uppstå måste planerade byggnader uppföras genom pålning och med styva bjälklag alternativt platta
på mark med betongbjälklag och korta spännvidder.

6. Förklaring av
planbestämmelser
På plankartan ﬁnns bestämmelser som visar hur marken får användas.

6.1 Allmänna platser
Bestämmelsen HUVUDGATA ﬁnns för Göteborgsvägen och visar att vägen är avsedd för genomfartstraﬁk genom tätorten. Bestämmelsen LOKALGATA vid
Moränvägen visar att vägen är avsedd för traﬁk som
har sitt mål vid gatan.

6.2 Kvartersmark
Bokstäverna BC står för bostäder och centrumändamål. Centrumändamål tillåter all sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att
nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och
samlingslokaler. Inom områden markerade med e4
är det endast tillåtet att bygga ﬂerbostadshus. Med
ﬂerbostadshus avses ﬂerfamiljshus med ﬂera bostäder
(lägenheter) under samma tak. Prickat område betecknat med g och u är avsett för parkering, gemensam
för bostäderna och verksamheterna inom fastigheten
Räveskalla 1:331.

6.3 Exploateringsgrad
Byggnadernas nockhöjd är reglerad till 16 meter
närmast Göteborgsvägen och 13,5 meter längre
norrut. Taklutningen ska vara mellan 20 - 45 grader
vilket innebär att det inte är tillåtet med platta tak eller
tak med stor lutning. Bestämmelserna om höjd och
takvinkel innebär att byggnaderna kan uppföras i 4
respektive 3 vånigar. Den högsta tillåtna nockhöjden
står markerad i en romb.
Byggnadsarean som är den yta byggnaden upptar på
marken regleras i bestämmelse som anger högsta tilllåtna byggnadsarea inom byggrätten. Det innebär att
inom den byggrätt som är närmast Göteborgsvägen
får 1600 kvm av markytan bebyggas vilket motsvarar
ca 30%. Inom det idag obebyggda området är det
endast tillåtet att bygga ﬂerbostadshus dvs. att friliggande villor inte är tillåtet att uppföra. Inom den
byggrätt som gränsar till Allmänna vägen är det tillåtet
att bygga 2000 kvm vilket motsvarar ca 20% av den
totala markytan inom byggrätten.
Planbestämmelserna möjliggör ett byggande enligt
det redovisade förslaget men den exakta placeringen
och är inte reglerad. Storleken på respektive byggnad
regleras till max 650 kvm i den södra delen och 250
kvm i den norra.

GRANSKNING
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6.4 Begränsningar av markens bebyggande
Inom den prickade marken får byggnader inte uppföras. Ett utfarsförbud förbjuder att nya utfarter skapas
mot Göteborgsvägen. Inom den kryssmarkerade
marken får endast garage och uthus uppföras.

6.5 Byggnadsteknik och störningsskydd
De nya byggnadernas lägsta golvhöjd är reglerad för
att minimera risk för översvämning och eventuella
skador.
En bestämmelse reglerar högsta tillåtna bullernivåer
för att säkerställa en god boendemiljö.

7.2 Hushållning med naturresurser
Den naturresurs som ﬁnns i området är skogsområdet, vars naturvärde inte bedöms vara stort. Planförslaget innebär att beﬁntlig bebyggelsestruktur och
infrastruktur används, vilket är god hushållning med
naturresurser. Bedömningen är att planutformingen
innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.

6.6 Administrativa bestämmelser och
planavgift

7.3 Miljö

Genomförandetiden är den tiden under vilken detaljplanen får ändras om inte ändringen eller upphävandet
behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän
vikt. Planen fortsätter att gälla även efter att genomförandetiden gått ut, men då kan kommunen välja att
göra om planen om förutsättningarna har ändrats.
Informationen om planavgift betyder att kommunen
tar ut en avgift för kostnaden för att göra planen när
byggherren söker bygglov.

Naturmiljön i planområdet kommer att förändras i
och med den föreslagna bebyggelsen. Inga särskilda
naturvärden bedöms dock påverkas av planförslaget.

7. Konsekvenser av
planförslaget
7.1 Hållbar utveckling
En förtätning med nya bostäder i ett centralt läge i
Sjömarken med tillgång till god kollektivtraﬁk, service
och teknisk infrastruktur är i linje med Borås Stads
Vision 2025. Genom att tillföra nya ﬂerbostadshus
skapas en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer vilket ger socialt hållbara bostadstyper över
generations- och kulturgränserna. Att kunna välja
boendetyp utan att behöva ﬂytta från orten är socialt
hållbart.
Fler boende i centrala Sjömarken stärker underlaget
för den lokala handels- och serviceverksamheten.
Ny bebyggelse längs med Göteborgsvägen ger ett
tydligare gaturum och ökar antalet människor som rör
sig längs stråket vilket skapar en tryggare och säkrare
levnadsmiljö.
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Energi kan sparas genom att utnyttja beﬁntliga bebyggelsestrukturer och infrastruktur. I anslutning till området ﬁnns exempelvis fjärrvärme utbyggt. En minskad klimatpåverkan kan också nås genom ett minskat
transportbehov. Planförslaget medför att antalet
boende ökar i ett område där god kollektivtraﬁk ﬁnns.

7.3.1 Djur och natur

Inga arter ﬁnns noterade i artportalen i det aktuella
området. Eftersom mossen dikats ur har mossen övergått till skogsmark och det är idag inte en miljö som
bedöms viktig för groddjur.
Området kan ha ett visst värde som tillﬂyktort eller
passage för klövvilt men det ligger utanför de stråk
som bedömts som viktiga för den gröna infrastrukturen i grönområdesplanen. Det ﬁnns andra mer
sammanhängande grönstråk på både västra och östra
sidan av Sjömarken och dessa är viktiga att bibehålla
medan aktuellt område kan exploateras utan större
påverkan på naturvärden.
7.3.2 Stadsbild och estetiska värden

Den lokala stadsbilden kommer att förändras till stor
del. Planförslaget medför, tillsammans med detaljplanen för Räveskalla 1:83, (laga kraft 2011) ett tydligare
centrum samt en mer ordnad kvartersstruktur. Göteborgsvägen har idag ett luftigt men otydligt gaturum.
Det saknas en tydlig deﬁnition av vad som är offentligt och vad som är privat.
Genom att bebygga planområdet längs med Göteborgsvägen skapas en mer traﬁksäker och mänskligt
rörelseinriktad miljö. En viktig del i detta är att husen
placeras så nära Göteborgsvägen som möjligt och att
entréerna vänds mot gatan. Entréer mot gatan riktar
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rörelsen till gaturummet vilket sänker fordonshastigheten och förstärker Göteborgsvägens karaktär som
huvudstråk. Rörelser till och från entréerna uppmuntrar till ett mer socialt nyttjande av gaturummen.
Byggnaderna kommer dock inte att placeras nära
Göteborgsvägen av hänsyn till bullersituationen. Detta
kan innebära att upplevelsen av ett mer slutet gaturum
inte kommer att åstadkommas. Entréernas placering
regleras inte i planen och om entréerna endast placeras in mot gården kan en konsekvens bli att fasaderna
mot gatan kommer att utgöra byggnadernas baksida
som vänder sig bort från gatumiljön och det offentliga
rummet.
Detaljplanen reglerar inte utformning och gestaltning
av de nya bostadshusen. Det kan ge konsekvensen att
byggnaderna får en låg arkitektionisk kvalitet.
Förändringen bedöms ändå vara positiv ur stadsbildssynpunkt i jämförelse med nuläget.
7.3.3 Grönområden

Ett grönområde i centrala Sjömarken försvinner och
ersätts med bebyggelse. Då naturmarken i planområdet till stor del består av mossmark utan rekreationsvärde bedöms dock förändringen vara acceptabel.
7.3.4 Sociala värden

Planförslaget gör det möjligt att kunna välja var och
hur man vill bo samt att kunna bo kvar om man ﬂyttar
från villan. Detta innebär framförallt stora värden för
äldre som är de som i första hand är i behov av ett
mindre boende. Men det innebär i sin tur stora värden
för unga som vill skaffa ett eget boende och för familjer som vill köpa villa eftersom ﬂer villor kan komma
ut på marknaden,
Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtraﬁk. Med
en stärkt kollektivtraﬁk får även människor som inte
vill, kan eller får köra bil möjlighet att förﬂytta sig.
Att ny bebyggelse skapas i anslutning till busshållplatsen i Sjömarken ger en tryggare miljö för de som reser
kollektivt, främst kvällstid, jämfört med i dagsläget då
busshållplatsen omgärdas av skogsmark.
7.3.5 Trafikmiljö

Traﬁkmängden på Göteborgsvägen bedöms inte påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen.
Traﬁkmängden till området kommer vid plangenomförande att öka med ca 500 traﬁkrörelser dagligen (5
per ny lägenhet). Det mesta av traﬁken kommer att

ansluta till området via Moränvägen. Idag sker ca 80100 traﬁkrörelser per dag på Moränvägen. Sammanvägt beräknas alltså ca 600 traﬁkrörelser ske dagligen
in till området och viss del av denna traﬁk kommer att
ansluta via Fjällvägen, till den planerade parkeringen i
sydväst. En förbättring av utfarten från Moränvägen
till Göteborgsvägen kommer att leda till en säkrare
traﬁkmiljö då beﬁntlig utfart inte är säker.

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

8.2 Huvudmannaskap
Huvudman för allmän plats Lokalgata är vägförening/
vägsamfällighet. Väghållare för Huvudgata, länsväg
1757 är Traﬁkverket.
I denna detaljplan bör kommunen inte vara huvudman
för allmän platsmark eftersom området redan har en
fungerande väghållning med enskilt huvudmannaskap.
I Sjömarken ﬁnns en vägförening som sköter underhållet av vägarna. I samband med ombyggnaden av
Moränvägen görs en ny förrättning för vägföreningens verksamhetsområdet och genom den klarläggs
fastighetsägarnas och föreningens rättigheter och
skyldigheter och på så vis får också vägen ett långsiktigt förvaltande. Enskilt huvudmannaskap är praxis i
Borås kommun när det gäller bebyggelse i landsbygdsorter och andra bebyggelseområden långt ifrån andra
kommunala gator. Det enskilda huvudmannaskapet
ger också i detta fall en enhetlig förvaltning och skötsel inom ett större geograﬁskt område.
Det ﬁnns i dagsläget ingen ekonomisk rimlighet i att
koppla på ﬂer utspridda områden till kommunens
vägnät för skötsel. När det gäller beﬁntliga områden
som redan har fungerande vägföreningar är det inte
praxis att ändra på detta. Då blir istället tillkommande
bebyggelse en del i den beﬁntliga föreningen.

8.3 Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.
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8.4 Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

8.5 Planunderlag
Till detaljplanen hör följande utredningar:
Geoteknik, WSP 2009-06-10
Riskutredning, COWI 2011-02-28
Bullerutredning industribuller, SP 2011-05-27
PM Slutsatser riskutredning, COWI 2011-10-11
Dagvatten, Norconsult 2012-03-27
Miljöteknisk markundersökning, Structor 2014-10-23
Vibrationsutredning, WSP 2015-01-19
Externt industribuller, WSP 2015-01-30
PM Naturvärden, Miljöförvaltningen 2015-05-07
Bullerutredning, Soundcon 2015-06-08

8.6 Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och bolag.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristine Bayard

planchef

planarkitekt

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av
RÄVESKALLA 1:25 m fl, Borås Stad,
upprättad den 25 juni 2015.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår i stället av plankarta och planbestämmelserna.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att förtäta centrala Sjömarken med nya bostäder i ﬂerfamiljshus samt förbättra
beﬁntlig utfart mot Göteborgsvägen. AB Sandhultsbostäder är initiativtagare till detaljplanearbetet.

2. Organisatoriska frågor

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det är
enskilt huvudmannaskap för Lokalgata, (Moränvägen).
Traﬁkverket är väghållare för Huvudgata, (Göteborgsvägen).
Exploatören, AB Sandhultsbostäder, ansvarar för och
bekostar utförandet av alla åtgärder inom exploateringsfastigheten, samt framtida drift och underhåll.
2.4 Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan
Borås Stad och Exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
marköverlåtelser inom planområdet. Exploatören
avser även att träffa överenskommelse med ägaren av
Räveskalla 1:499 om förvärv av den del av fastigheten
som utgör kvartersmark för bostadsändamål.
Exploatören avser även träffa överenskommelse med
Sjömarkens vägförening där man reglerar ombyggnation av Moränvägen samt frågor som behandlar omprövning av gemensamhetsanläggningen Räveskalla
ga:3.
Vid eventuell omläggning av ledningar bör avtal
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören som
reglerar frågor kring kostnader, utförande etc.

3. Fastighetsrättsliga frågor

2.1 Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2012

Granskning

3 kvartalet 2015

Antagande

4 kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
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2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

3.1 Fastighetsägare

Fastighetsägarna och delägarna i marksamfälligheten
redovisas i fastighetsförteckningen.
3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att inom planområdet bilda en exploateringsfastighet som omfattar den mark som avses
bebyggas med ﬂerbostadshus. Fastighetsbildningen
bedöms kunna genomföras som fastighetsreglering
där mark överförs mellan berörda fastigheter.
Delar av Räveskalla 1:409, Räveskalla 1:415 och Räveskalla 1:370 som ägs av Borås Stad avses överföras till
exploatörens fastighet Räveskalla 1:25. Samtidigt kan
de delar av Räveskalla 1:25 som ingår i Huvudgata,
Göteborgsvägen, överförs till en lämplig kommunägd
fastighet.
En gemensamhetsanläggning ska bildas för parkeringsändamål. Parkeringen ska vara gemensam för
exploateringsfastigheten Räveskalla 1:25 och för
Räveskalla 1:331, Missionskyrkan. I samband med
kommande anläggningsförrättning kommer ansvaret
för utförande och framtida drift och underhåll av
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parkeringen att bestämmas.
Den del av Räveskalla 1:499 som har betecknats som
kvartersmark för bostadsändamål, kommer fungera som infart till exploateringsområdet och till den
gemensamma parkeringen. Området bör lämpligen
överföras till Räveskalla 1:25.
Enligt illustrationskartan ska exploateringsområdet ha
utfart mot Fjällvägen och Moränvägen som ansluter
till Göteborgsvägen. Moränvägen kommer byggas om
och få en utformning som är bättre anpassad för lastbilar med släp. Ombyggnationen planeras att utföras i
samband med exploateringen och det kommer krävas
en ändring av den beﬁntliga gemensamhetsanläggningen, Räveskalla ga:3, som förvaltas av Sjömarkens
vägförening.
AB Sandhultsbostäder har för avsikt att träffa frivilliga
överenskommelser med de berörda fastighetsägarna
och vägföreningen.
Om exploatören inte träffar överenskommelser
med berörda fastighetsägare och vägföreningen kan
gemensamhetsanläggningarna ändå bildas/ändras genom en anläggningsförrättning. I samband med denna
beslutas om regler för vilka fastigheter som ska ingå
och hur fastigheterna ska samverkaför att bygga, sköta
och fördela kostnaderna för respektive anläggning
Bedömningen är att det inte är nödvändigt att anta
fastighetsindelningsbestämmelser för genomförandet
av planen.
3.3.

Servitut och ledningsrätt

Inom planområdet ﬁnns ett antal rättigheter, bl.a.
utfartsservitut samt servitut för vatten-, spill- och dagvattenledningar. Om rättigheterna behöver ändras eller
upphävas har exploatören möjlighet att avtala med
rättighetshavaren kring villkoren för eventuell ﬂytt.

4 Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Dagvatten inom området ska fördröjas
innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet.
Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av exploatören som
ansvarar för dagvattnet fram till anslutningspunkt. Det
är Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för
det allmänna VA-nätet.

Den planerade exploateringen kommer att medföra
krav på upprustning av delar av det beﬁntliga dagvattensystemet. Man kommer bl.a. att behöva öka dimensionen på vissa ledningar.
Möjlighet ﬁnns att ansluta bebyggelsen i planområdet
till fjärrvärmenätet.
4.2 El och tele

El- tele- och optoledningar ﬁnns i anslutning till Göteborgsvägen.
4.3 Trafik

In- och utfart till exploateringsområdet avses lösas
genom anslutningar till Fjällvägen och Moränvägen.
För merparten av planområdet gäller bestämmelse om
utfatsförbud mot Göteborgsvägen.

5. Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får inkomster från försäljning av mark
som föreslås utgöra kvartersmark.
Eftersom kommunen inte är huvudman för allmän
plats uppkommer inga kostnader för åtgärder på
Lokalgatan.
Borås Energi- och Miljö ABs kostnader för anordnande av förbindelsepunkter för VA för ny bebyggelse
kommer täckas genom anslutningsavgifter.
Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den
egna kvartersmarken. Exploatören får även kostnader
till följd av markförvärv samt erforderlig fastighetsbildning för planens genomförande. Exploatören får
kostnader för ombyggnation av Moränvägen samt åtgärder som kan behöva utföras för att anpassa anslutningen mellan kvartersmark och Göteborgsvägen.
Ev. utbyggnad eller ﬂytt av ledningar såsom vatten,
avlopp, el, tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive
ledningsägare som ﬁnansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören. I de fall beﬁntliga ledningar behöver ﬂyttas
på grund av exploateringen är det exploatören och
respektive ledningsägare bör träffa överenskommelse
om villkoren för ﬂytt.
Planavgift kommer tas ut vid prövning av lovärenden.

Stadskansliet - Markavdelningen
Edward Isaksson
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 25 juni 2015 med
avseende på detaljplanen för del av
Sjömarken, RÄVESKALLA 1:25 m fl,
Borås Stad
1. Handläggning
Ärendet har handlagts som normalt planförfarande
enligt PBL 5:7 (PBL 2010:900)
Samråd avseende planförslaget, upprättat den 14 maj
2012 har skett under tiden 17 augusti - 25 september
2012 och har annonserats i Borås Tidning 16 augusti
2012. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset.

2. Sammanfattning
15 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. 8 berörda sakägare har under samrådstiden
inkommit med erinringar mot förslaget. Ett övrigt
yttrande har inkommit.
Efter samrådet har följande ändringar gjorts:
-

planområdet har utökats och torget har tagits
bort.

-

byggrätten vid Göteborgsvägen har ﬂyttats längre
från vägen med hänsyn till buller

-

planhandlingarna har reviderats så att de endast
medger ﬂerbostadshus. Prickmarksområdet utökas mot grannfastigheter.

-

tillfart till området sker endast via Fjällvägen och
Moränvägen.

-

planbeskrivningen har kompletterats angående
buller, dagvatten, markmiljö, framtida åtgärder på
Göteborgsvägen, angränsande verksamheter, och
vibrationer

-

planbeskrivningen har kompletterats med illustrationer som visar marknivåer intill ny bebyggelse,
en översiktskarta som visar framtida traﬁkåtgärder i Sjömarken samt en gatusektion.

Beslutsförslag

Byggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning enligt PBL 5:18.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
Remisspart

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2012-09-18

S02

Tekniska nämnden

2012-10-02

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2012-10-02

S04

Kulturnämnden

2012-09-21

S05

Stadsdelsnämnd Väster

2012-10-03

S06

Räddningstjänsten

2012-11-05

S07

Lantmäterimyndigheten

S08

Borås Elnät AB

S09

Borås Energi och Miljö AB

2012-10-01

S10

Lokalförsörjningsnämnden

2012-10-23

S11

Sociala omsorgsnämnden

2012-09-13

S12

HSO i Borås

S13

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2012-11-14

S14

Polismyndigheten i Västra Götaland,
Polisenhet Borås

2012-09-19

S15

TeliaSonera Skanova Access AB

2012-08-23

S16

Sandhult-Sandareds Eef

-

S17

Posten AB

-

S18

Västtraﬁk AB

S19

Traﬁkverket

2012-11-01

S20

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2012-09-05

Sakägare

Svar datum

S21

Räveskalla 1:25

2012-09-25

S22

Räveskalla 1:92, 1:513, 1:516 och
1:619.

2012-09-11

S23

Räveskalla 1:331

2012-09-26

S24

Räveskalla 1:341

2012-09-20

S25

Räveskalla 1:431

2012-09-26

S26

Räveskalla 1:435

2012-09-05

S27

Räveskalla 1:514

2012-09-20

S28

Räveskalla 1:340, 1:364, 1:373
1:593, 1:311 och (1:77, 1:141, ,
1:312, 1:313, 1:486, 1:493, 1:494,
1:495, 1:505, 1:511, 1:512, 1:539).
(Namnlista)

2012-09-24

Övriga

Svar datum

Sjömarkens IF

2012-09-26

S29

-

-

Tabellen visar de remissinsanser som fått handlingar. Remissinstanser där svarsdatumet redovisas med ett streck har valt att
inte svara.
Alla sakägare redovisas inte i tabellen, utan endast de sakägare
som framfört synpunkter. Fastigheter som står inom parentes
har i samrådsskedet inte ansetts vara sakägare.

- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
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3.1 Remisspart

Kommentar

S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på en upprustning av centrala Sjömarken.
Parkeringsmöjligheter för eventuell handel vid torget
bör ses över i planen. Antingen genom parkeringsﬁcka
på gatumark eller att ha torget i nära anslutning till
parkeringsyta.
I centrala Sjömarken bör man ha en tät bebyggelse.
Planbestämmelsen som möjliggör även för villabebyggelse bör ändras så att det enbart är möjligt att
bebygga med ﬂerbostadshus.
Tillfarten till området kan med fördel ske via Moränvägen för att minska den framtida traﬁkmängden på
närliggande gator.
Kommentar

Planhandlingarna revideras så att detaljplanen endast
medger ﬂerbostadshus. Möjligheten till infart från Allmänna vägen tas bort och tillfart till området kommer
att ske via Fjällvägen och Moränvägen som byggs om.
Det är inte längre aktuellt att bygga ett torg inom
planområdet, därför har torget tagits bort från plankartan.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Miljöförvaltningen ser positivt på föreslagen förtätning i stråk med god tillgång på kollektivtraﬁk. Området är utsatt för traﬁkbuller men avstegsprinciper från
riktvärden för buller anses motiverade enligt samrådshandlingarna. Miljöförvaltningen anser att samrådshandlingarna bör kompletteras med redogörelse för
om det går att begränsa utsattheten för buller och att
skapa en god boendemiljö genom exempelvis en alternativ lokalisering av de tänkta bostadshusen närmast
Göteborgsvägen inom planområdet på ökat avstånd
från väg och järnväg. Vilka möjligheter till bullerdämpande åtgärder som ﬁnns bör också redogöras för.
Det bör tydliggöras om skyddsavstånd krävs till
verksamheten på grannfastigheten Räveskalla 1:499 då
detta inte framgår av riskutredningen som gjorts.
För att inte ytterligare öka belastningen på Viaredssjön
och säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvattnet föreslås plankartan kompletteras med planbestämmelser kring detta. Vid exploatering bör en översiktlig
miljöteknisk markundersökning göras. Massor som
används till återfyllning bör undersökas så de inte är
förorenade.

Bostäderna närmast Göteborgsvägen kommer mycket
riktigt att bli utsatta för buller. För att begränsa utsattheten för buller och för att skapa en god boendemiljö
har avståndet mellan planerad bebyggelse och väg och
järnväg utökats. Detta kommer att sänka bullervärdena
men avsteg från riktvärdena är fortfarande aktuellt. Se
mer under avsnitt 5.1 Traﬁkbuller.
Fastigheten Räveskalla 1:499 omfattar idag ingen
verksamhet som innebär risker. Byggnaderna används
till största delen som lagerlokaler och kontor och
verksamheten bedrivs på vardagar kl. 07-16. Enligt riskutredningen (COWI, 2011-02-28) kräver verksamheterna inget skyddsavstånd och ingen vidare utredning
bedöms vara nödvändig. Det konstateras också att det
främst är buller som skulle kunna vara störande och
detta har studerats i en bullerkartläggning som visar
att bullernivåerna underskrider riktvärdena för externt
industribuller. Om en tillståndspliktig verksamhet
ansöker om tillstånd att etablera sig inom fastigheten
kommer prövningen att ske utifrån att det ﬁnns bostäder intill. För nya verksamheter som inte har tillståndsplikt kan en prövning göras i bygglovsskedet.
Efter detaljplanens samrådsskede har Borås Stad och
Borås Energi och Miljö AB reviderat rekommendationerna kring hantering av dagvatten. Allt dagvatten
kommer inte längre att omhändertas lokalt. Dagvattnet kommer att fördröjas inom kvartersmarken och
därefter ledas till Gränsbäcken och Viaredssjön. I
planarbete som pågår parallellt med denna detaljplan
planeras för en dagvattendamm vars syfte är att rena
och fördröja dagvatten innan det når Viaredssjön.
Dagvattnet från Räveskalla 1:25 kommer att ledas till
denna damm. Planbestämmelserna reglerar exploateringsgrad dvs. hur mycket av marken som får bebyggas. Därmed lämnas delar av området obebyggt vilket
ger möjlighet till naturlig inﬁltration av dagvatten.
En översiktlig markmiljöundersökning har genomförts
i området. Planbeskrivningen har kompletterats med
ett avsnitt om markföroreningar (4.2.6 Markföroreningar).
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen
S05 Stadsdelsnämnd Väster

Planförslaget innebär en förtätning av centrum i
Sjömarken med hyresrätter. För att möta ett, sannolikt, behov av nya platser i förskolan behöver del av
detaljplan, P10/09, som avser förskola brytas ut och
antas i samband med nu aktuell detaljplan P12/07. En
förskola med 160 platser behöver planeras på förskoletomten.
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Kommentar

Behovet av förskoleplatser kommer med största
sannolikhet att öka i samband med att nya bostäder
möjliggörs i Sjömarken. Kommunen arbetar parallellt
med att ta fram en detaljplan för ny förskola med 6 avdelningar intill Sjögårdens förskola. En detaljplan för
ny förskola vid Badstrandsvägen har också påbörjats
under våren 2015.
S06 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har i granskningsarbetet haft muntlig kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götaland för
avstämning. I tillägg har undertecknad deltagit i tidiga
plangruppsmöten för kvarteret.
Utöver ovanstående har räddningstjänsten inga andra
synpunkter.
S08 Borås Elnät

Stadsnät har beﬁntliga ledningar i planområdet. Dessa
skall beaktas vid schaktning. All eventuell ﬂytt av
ledningar bekostas av initiativtagaren. I övrigt ingen
erinran.
Kommentar

Synpunkten noteras. Vid eventuell omläggning av
ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören som reglerar frågor kring kostnader,
utförande etc.
S09 Borås Energi och Miljö AB

Vid anslutning till kommunala dagvattenledningar eller
diken som leder till kommunala dagvattenledningar
ska dagvatten fördröjas. Den effektiva magasinsvolymen skall motsvara minst 10 mm nederbörd på de
anslutna hårdgjorda ytorna. Magasinet skall utformas
så att funktionen bibehålles utan att magasinet sätts
igen.
Vidare önskar Borås Energi & Miljö utreda dagvattenhanteringen från området med exploatören.

S10 Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden är positiv till att det sker en utbyggnad av
bostäder i de mindre orterna runt Borås så att redan
gjorda investeringar kan utnyttjas fullt ut. Det kan
dock bli problem med den kommunala servicen då utbyggnaden sker snabbt och som i detta fall har större
omfattning än den som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet. I Sjömarken ﬁnns det redan idag en
brist på förskoleplatser samt efterfrågan på ﬂer skollokaler. Det ﬁnns idag ett antal barn som undervisas i
paviljonger som ställts upp provisoriskt. Det är därför
viktigt att när det tas fram möjligheter för bostadsbyggande även arbetas fram detaljplaner som ger möjlighet till byggnation av ﬂer förskolelokaler. Förslagsvis
kan man starta en utredning om förutsättningarna för
att bygga en förskola på fastigheten Räveskalla 1:36
vid Badhusvägen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen.
Kommentar

Behovet av förskoleplatser kommer med största
sannolikhet att öka i samband med att nya bostäder
möjliggörs i Sjömarken. Kommunen arbetar parallellt
med att ta fram en detaljplan för ny förskola med 6 avdelningar intill Sjögårdens förskola. En detaljplan för
ny förskola vid Badstrandsvägen har också påbörjats
under våren 2015.
S11 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området. I planen är det
viktigt när det gäller bostäder att det skapas förutsättningar för boende till de målgrupper som ingår inom
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) skall särtaxa tas ut
om fastigheterna på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet. Aktuellt planområde kan medföra ovanligt dyra
kostnader för utbyggnaden av VA-ledningar, främst
dagvattenhantering.

Nämnden förutsätter att planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning som är antaget
av Borås Stad.

I Övrigt inga synpunkter.

S13 Länsstyrelsen i Västra Götaland

Kommentar

Detaljplanen följer ovan nämnda program.
Länsstyrelsens samlade bedömning

Kommentar

Efter detaljplanens samrådsskede har Borås Stad och
Borås Energi och Miljö AB reviderat rekommendationerna kring hantering av dagvatten. Dagvattnet ska
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fördröjas inom kvartersmarken och leds vidare till
Gränsbäcken. En planbestämmelse om fördröjning
inom kvartersmarken har införts på plankartan.

Kommunens ambitioner att förtäta centrala Sjömarken med bostäder i form av bostadstyper som saknas
och utveckla ett närcentrum med torget är positiv.
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Dock, planen måste också utformas med hänsyn
till hälsa- och säkerhetsfaktorer (buller, risker, översvämningsrisk, geoteknik) så att en säker och trivsam
boendemiljö kan garanteras.
Planområdet ligger inte i centrala delar av Borås Stad.
Därför är Länsstyrelsen kritisk till bedömningen att
detta är ett avstegsläge. Mot bakgrund av att området
är tänkt att ha en framtida funktion av ”välfungerande
närcentrum” kopplade till kollektivtraﬁksystemet, kan
frågan om avsteg från riktvärdena dock diskuteras.
Länsstyrelsen anser dock inte att det är lämplig att
föreslå bostäder på den bullriga sidan där bullernivåer
går upp till 65 dBA. Strävan bör vara att ljudnivåer
inte ska överskrida 60 dBA för samtliga bostäder.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Hälsa och säkerhet

Dagvattenhantering och översvämningsrisker
Dagvattensutredning som tillhör planhandlingar
beskriver att höjdsättningen av planområdena som
mycket viktigt och att stor omsorg bör ägnas åt det.
Vidare redovisas att den lägsta golvnivån inte ska
understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten och att planområdet ska ha en
lägsta marknivå om + 157,0 m. Planförslaget måste ta
ställning till detta och klarlägga hur dessa kommer att
regleras
Närheten till Göteborgsvägen
Göteborgsvägen är en omledningsväg som transportled för farligt gods om Rv 40 av någon anledning inte
går att använda. Det är vid ett sådant tillfälle som det
kan bli problem, då en större mängd tung traﬁk ska
köra genom tät bebyggelse. Kommunen behöver se
över utformning av planförslaget med tanke på säkerhetsavstånd från vägen som behövs för att garantera
ett trygg och säkermiljö både för boende samt för
människor som ska uppehålla sig på det föreslagna
torget. (Se Traﬁkverkets yttrande dt. 2012-10-30) (Se
också Länsstyrelsens synpunkter i samband med det
tidigare planlagda området vid Räveskalla 1:83)
Upplysning

Buller:
Förslagets utformning måste ses över. Länsstyrelsen ﬁnner att i detta läge är det olämpligt att föreslå
bostäder där bullernivåerna överskrider 60dBA. Det
förutsätter att hälften av boningsrummen ska möjliggöras på tyst sida dock högst 50dBA och max nivåer
inte överskrider 70dBA. Och en uteplats där riktvärdena uppfylls.
Länsstyrelsen anser att den bullerutredning som
bifogats planen behöver kompletteras och göras mer
utförlig. Utredningen behöver redovisa buller-nivåer
för olika våningsplan, för såväl bullerutsatta som skyddade sidor av byggnaderna. Beräkningarna behöver ta
höjd för traﬁkﬂöden på lång sikt. En tidshorisont som
sträcker sig 15-20 år framåt bör användas.
Geotekniska förutsättningar:
Den medföljande geotekniska utredningen beskriver
att området i stort sett har ogynnsamma förhållanden
för att bebyggas. Krav på åtgärder föreslås för att möjliggöra bebyggelsen enligt föreslaget. Länsstyrelsen
anser att detta tydligt ska framgå av plankartan genom
en planbestämmelse för att få rättslig verkan. Enbart
information om att Geoteknisk utredning ﬁnns kan
inte betraktas som tillräckligt. (SGI:s yttrande dt 201209-17 är bifogat)

Länsstyrelsen kan inte utesluta att beskrivna markarbeten kan kräva markavvattning. Markavvattning är
förbjudet i Västra Götalands län och det krävs dispens
från förbudet och tillstånd för att utföra markavvattning. Åtgärder i vatten kan vara anmälnings- eller
tillståndspliktiga vattenverksam-heter, samråd ska
hållas med Länsstyrelsen angående eventuella arbeten
i vatten som ska utföras.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Beredning
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda
statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter. Ärendet har handlagts av Nirmala BlomAdapa och granskats av Karin Slättberg. Vad som
angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda
synpunkter.
Kommentar

Bostäderna närmast Göteborgsvägen kommer mycket
riktigt att bli utsatta för buller. För att bullernivåerna
inte ska överskrida 60dBA har byggrätten för bostä-
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derna ﬂyttats norrut, vilket ger ett ökat avstånd till väg
och järnväg. En planbestämmelse har införts som anger att den ekvivalenta bullernivån inte får överskrida
60 dBA vid någon fasad till bostad. I bostad där den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är 55-60 dBA
ska minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats,
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå, 70 dBA maximal ljudnivå.
En bullerutredning har tagits fram som visar att dessa
värden kan klaras.
Bullerpåverkan har således minskats men det är fortfarande aktuellt med avsteg eftersom riktvärden 55dBA
inte klaras. Avsteg anses motiverade. Se mer under
avsnitt 5.1 Traﬁkbuller.
Vid ett byggprojekt är markförhållandena grundläggande. En byggherre måste studera markens bärighet
noga innan byggnation, något som också granskas vid
bygglovsprövning. Att reglera detta med en detaljplanebestämmelse är därför onödigt. En information om
geotekniska förhållanden har införts i plankarta.
Efter detaljplanens samrådsskede har Borås Stad och
Borås Energi och Miljö AB reviderat rekommendationerna kring hantering av dagvatten. Enligt dessa
ska lokalt omhändertagande av dagvatten inte längre
tillämpas i området. Dagvattnet ska fördröjas inom
kvartersmarken innan det leds via nya ledningar till
intilliggande bäck.
I dagvattenutredningen anges att planområdet bör ha
en lägsta marknivå om +157,0 meter. Detta kommer
inte regleras med en planbestämmelse. Markens lutning kommer att anpassas för avrinning av dagvatten.
För att kunna leda dagvattnet mot fördröjningsmagasinen måste marken anordnas med lutning mot
anslutningspunkterna. Byggnaderna i området bör ha
en lägsta golvhöjd på +157,2 m vilket säkerställs med
en planbestämmelse.
Bostädernas avstånd till Göteborgsvägen kommer
som minst att bli ca 23 meter vilket bedöms som ett
tillräckligt säkerhetsavstånd från vägen för att garantera ett trygg och säker miljö avseende risker med
farligt gods.
S14 Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet
Borås

Traﬁk kring Göteborgsvägen bör planeras så att inga
skymmande buskage eller träd stör traﬁksäkerheten.
Miljön skall vara traﬁksäker och skall kännas trygg.
Parkeringsplatser bör motsvara det behov som föreligger med hänsyn till antal planerade hus samt ett
lämpligt antal besöksparkeringar. En viss övertalighet
av parkeringsplatser bör ﬁnnas med i planeringen.
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Parkeringsplatserna ska vara lätta att övervaka och
inga skymmande buskage eller träd som hindrar insyn.
Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett
sådant sätt att man från bostaden kan observera sin
parkeringsplats. Under mörker ska parkeringsplatsen
vara upplyst.
Kommentar

Synpunkterna noteras. Synpunkterna angående
utformning och belysning av parkeringsanläggningen
vidarebefordras till exploatören.
S15 Telia Skanova Access AB

Skanovas anläggningar inom aktuellt detaljplaneområde består av markförda kablar.
För diskussion av eventuell undanﬂyttning av Skanovas anläggningar, vänligen kontakta Skanova i god tid
innan arbetet skall påbörjas.
Kommentar

Exploatören tar kontakt med Telia Skanova Access
AB i god tid inför eventuell ﬂytt av ledningar.
S19 Trafikverket

Riksintressen
Planområdet berörs av kust till kustbanan som är
riksintresse och av interregional betydelse. Banan
sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och Alvesta.
Banan traﬁkeras av gods- och persontåg. Den är även
transportled för farligt gods.
Transportbehov, kollektivtraﬁk och tillgänglighet
Kommunen behöver fundera över åtgärder som kan
minska behovet av transporter med bil till området.
Kan man minska antalet parkeringsplatser och istället
främja gång-, cykel- och kollektivtraﬁk? Finns det
möjlighet att inför bilpool?
Traﬁkverket vill framhålla vikten av att ha hög kvalité
på kollektivtraﬁken och gång- och cykelnätet i stråket
för väg 1757 (Göteborgsvägen) och Kust-till-kustbanan samt mellan kommundelarna i Bollebygd och
Borås.
I planhandlingen framgår det att gång- och cykelbanan inom planområdet (utmed väg 1757) ﬁnns med
i Borås stads gång- och cykelplan (1997). Traﬁkverket tolkar att den ingår i det övergripande gång- och
cykelnätet. Det är dock svårt att utläsa var gång- och
cykelbanan sträcker sig genom området och om man
avser att ansluta det nya bostadsområdet till den.
En tydlig redovisning behövs av gång- och cykelvägars
koppling till centrum och andra målpunkter i närområdet samt var knutpunkter för kollektivtraﬁken ﬁnns.
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melse om att ljudnivå på uteplats inte ska överstiga 70
dBA (max) och 55 dBA (ekvivalent).

Då området är centralt beläget i Sjömarken, och man
vänder sig till personer utan bil, kan kommunen också
överväga planera för väderskyddad cykelparkering
på fastigheten. Traﬁkverket anser även att plats ska
reserveras för cykelparkering i anslutning till busshållplatsen.

Traﬁkverket anser att torgytans placering i direkt
anslutning till den hårt traﬁkerade väg 1757 inte är
lämplig. För att säkerställa en god miljö bör torget ﬂyttas längre in i planområdet.

Buller

Vibrationer

Buller- och vibrationsstörningar är en viktig hälsofråga
och det är viktigt att klargöra vilka buller- och vibrationsnivåer som kan bli aktuella och vilka eventuella
skyddsåtgärder som kan behövas.

Sand i kombination med högt grundvatten inom planområdet ökar risken för vibrationer från den närbelägna vägen. Det kan inte uteslutas att även järnvägen
kan ge upphov till vibrationer. Traﬁkverket bedömer
att det bedömer tas hänsyn till vibrationer i det fortsatta arbetet med detaljplanen samt att riktvärden för
vibrationer i sovrum ska biläggas på plankartan.

För delar av planområdet överskrids bullerriktvärden
för väg och järnväg och kommunen menar att avstegsprincipen är tillämplig.
Den framtida traﬁkutredningen genom Sjömarken är
inte belyst i planen. Kommer orten och områden som
traﬁkförsörjs via väg 1757 att exploateras ytterligare?
Kommer traﬁkökningen i så fall att skapa en olämplig
boendemiljö? Traﬁkverket anser att utförd bullerutredning ska kompletteras. För att få en rättvis bild av
ljudmiljön bör bullerutredningen ta hänsyn till framtida traﬁkmängder om exempelvis 20 och 30 år. Utredningen ska omfatta alla planerade bostäder, inkluderat
samtliga våningsplan och vädersträck. Utredningen
ska inkludera en sammanställning av aktuella bullerkällorna.
Traﬁkverkets huvudregel i plansammanhang är att de
riktvärden som ﬁnns för traﬁkbuller och som anges
i regeringens proposition 1996/97:53 ska följas vid
planering av ny bebyggelse för att uppnå en god boendemiljö. Borås stad är planerande myndighet och kan i
vissa lägen och under vissa förutsättningar göra avsteg
från gällande riktvärden för traﬁkbuller. I de fall som
kommunen anser att de måste göra avsteg från riktvärdena ska avstegen vara väl motiverade och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”
och andra samhällsmål. Traﬁkverket vill påminna om
att enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, bör avsteg
endast tillåtas i undantagsfall om den ekvivalenta ljudnivån överstiger 60 dBA.
Möjligheten att göra avsteg bör vara förbehållet för
centrala, tätbebyggda och kollektivtraﬁknära områden
och inte urvattnas med olika ”gråzoner” för vad som
är avstegsfall. Sjömarken kan inte anses vara centralt
eller tätbebyggt enligt Traﬁkverkets riktlinjer för
”Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse”
daterad 2012-05-25. Traﬁkverkets bedömning är att
riktvärden för miljökvalitet därför ska uppnås för bostäder inom planområdet. Planbestämmelser för buller
på bostäder behöver ses över och anpassas så att gällande riktvärden kan uppnås. Vi saknar också bestäm-

Vägar och traﬁk
Traﬁkverket är väghållare för väg 1757 (Göteborgsvägen) och väg 1761 (Alingsåsvägen) som båda påverkas
av planområdet.
I gräns söder om planområdet, och även inkluderat i
planområdet, ﬁnns väg 1757. Traﬁkmängden på väg
1757 var vid senaste mätningen (år 2004) ca 8300
fordon/dygn. Bullerberäkningen till detaljplanen antar
att traﬁkmätningen på väg 1757 är 9360 fordon/dygn.
Planbeskrivningen behöver kompletteras med aktuella
traﬁksiffror.
En redogörelse för hur det fria rummet ska utformas
mellan byggnader och allmän väg behövs. Det ska
framgå hur entréer och förgårdsmark, gångstråk, yta
för snöupplag, GC-väg samt gatusektion påverkas
i planen. Planen medför att bostäder kan placeras i
direkt anslutning till gatuområdet. Traﬁkverket anser
att förgårdsmark är nödvändigt.
Traﬁkverket kan med nuvarande underlag inte ta ställning till om det föreslagna breddutrymmet för genomfart (väg 1757) är i överrensstämmelse med framtida
utrymmesbehov och funktionskrav för vägen. Det kan
bland annat handla om ökade breddanspråk för kollektivtraﬁken samt gång- och cykel utmed Göteborgsvägen. Frågan om väg 1757 som ”omledningsväg” vid
traﬁkstörningar på väg 40 måste också beaktas.
Med nuvarande underlag kan vi inte heller ta ställning till om det är lämpligt med någon ökad traﬁk
i nuvarande anslutningar till Göteborgsvägen. Traﬁkverket kan inte godkänna att berörda anslutningar
används utan att detaljprojektering utförts som visar
godtagbara förhållanden och en traﬁksäker lösning för
traﬁken på väg 1757. Traﬁkverket har i detta skede av
planeringen inte undersökt om det behöver upprättas
någon arbetsplan.
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Det aktuella planområdet är inte bebyggt idag. Vid en
utökad verksamhet i området kommer traﬁken öka på
anslutande vägar. Den totala traﬁkökning anges planbeskrivningen till 100 nya lägenheter x 5 fordonsrörelser vilket ger 500 fordon/dygn. Hänsyn har ej tagits
till eventuella varutransporter/leveranser, service och
sophämtning till området.

Traﬁkverket anser att utfartsförbudet mot Fjällvägen
ska vara minst 10 m för att undvika att traﬁken stoppar upp med avseende på mängden traﬁk på väg 1757.

I planbeskrivningen saknas en beskrivning av dagens
traﬁkmängder, förväntad traﬁkökning samt framtida
traﬁkmängder på väg 1757. Hur fungerar samspelet
med andra traﬁkslag, gång, cykel och kollektivtraﬁk?
Ger en ökning av traﬁken upphov till åtgärder på
anslutande vägar? Traﬁkverket anser att en traﬁkutredning behöver genomföras som behandlar ovanstående
frågor.

Geoteknik

Väg 1757 genom Sjömarken är hårt traﬁkerad och
framkomligheten och traﬁksäkerheten på vägen är av
stor vikt. Traﬁkverket anser att Borås stad bör ta ett
helhetsgrepp över situationen. Väg 1757 är viktig för
traﬁken lokalt/regional mellan Bollebygd och Borås
och Traﬁkverket bedömer att vägens funktion och
kriterier för önskad framkomlighet på vägen även behöver behandlas ur ett mellankommunalt perspektiv.

Dagvatten

Det behövs ett fördjupat samråd mellan Borås stad
och Traﬁkverket för att klara ut formalia kring utredningsfrågorna. Då behoven föranleds av kommunens
önskan att utveckla samhället, ligger ansvaret för
ﬁnansiering av eventuella åtgärder på väg 1757 och
väg 1761 på kommunen. Traﬁkverket har också små
resurser för traﬁksäkerhetshöjande åtgärder. Det bör
således upprättas ett genomförandeavtal mellan Traﬁkverket och Borås stad som reglerar ﬁnansieringen
av eventuella åtgärder i det statliga vägnätet. Avtalet
måste vara undertecknat innan detaljplanen för del av
Räveskalla 1:25 m ﬂ antas.
I det fortsatta arbetet ska möjligheterna utredas att
iordningställa gaturummet så att de tillgodoser kraven
både för genomfartstraﬁk och lokalgatukaraktär.
Väg 1757 har en skyltat hastighet på 30 km/h men
dess genomartskaraktär medför att den på sikt kan bli
aktuell för prövning av 40 km/h i kommande jämna
hastighetssteg.
Anslutningarna till allmän väg ska vara av god standard enligt VGU och anpassade till förväntade traﬁkökningar.
Traﬁkverket anser utfartsförbudet längs väg 1757 ska
gälla för hela sträckan och att varutransporter och
service till torget får lösas på annat sätt.
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Byggtraﬁk måste lösas på ett tillfredställande sätt och
förslagsvis hänvisas via Moränvägen eller Hagavägen.
Under byggnadstiden får inga störningar förekomma
på väg 1757 samt gc-stråk och busshållplats.

Då de geotekniska förhållandena anses vara mycket
ogynnsamma ska en särskild arbetsplan upprättas för
schaktningsarbeten inom 10 meter Göteborgsvägen.
Det föreligger en risk för deformation och sprickbildning i vägbanan samt skador på VA-ledningar i
trottoaren.

Traﬁkverket anser att de planerade dagvattenåtgärder
måste utföras innan utbyggnaden av planen påbörjas.
Samråd ska ske med Traﬁkverket vid arbete i anslutning till väg/järnväg.
Traﬁkverket anser att dagvattenutredningen ska kompletteras och inkludera avrinningen från beﬁntlig väg
1757 i det fortsatta arbetet med planen.
En omläggning av beﬁntliga fjärrvärmeledningarna
på södra sidan av väg 1757 kan vara nödvändig för att
säkerställa att avrinningen från område.
Skyddsavstånd
Det aktuella planområdet ligger ca 100-115 meter från
järnvägen. Inom en zon av 150 mter från järnvägen
bör riskerna med farligt gods beaktas.
Kommentar

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på riksintresset kust till kustbanan.
Parkeringsplatsernas antal regleras i kommunens parkeringsnorm. Möjligheterna till resor med kollektivtraﬁk är mycket god i planområdet, med en busshållplats
med tillgång till stadstraﬁk i anslutning till Göteborgsvägen.
Gång- och cykelbanan som går längs med Göteborgsvägen (väg 1757) är mycket riktigt en del av det
övergripande cykelnätet. Den närmaste knutpunkten
för kollektivtraﬁk som gång- och cykeltraﬁkanter
behöver nå ligger precis intill de nya bostäderna dvs.
busshållplatsen vid Göteborgsvägen. Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av gångoch cykelvägar i området. Frågan om väderskyddade
cykelparkeringar är ingen planfråga.
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Bostäderna närmast Göteborgsvägen kommer mycket
riktigt att bli utsatta för buller. För att bullernivåerna
inte ska överskrida 60 dBA har byggrätten för bostäderna ﬂyttats norrut, vilket ger ett ökat avstånd till
väg och järnväg. En planbestämmelse har införts som
anger att den ekvivalenta ljudnivån på bullerutsatt sida
inte får överskrida 60 dBA. En bullerutredning har
tagits fram som visar att de bullervärden som anges i
planbestämmelserna klaras. Bullerpåverkan har således
minskats men det är fortfarande aktuellt med avsteg
eftersom riktvärdet 55 dBA inte klaras.
I samband med arbetet med att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborgsvägen har frågan om
vägens standard och utformning diskuterats. I denna
ÅVS har en förutsättning varit att både Sandared och
Sjömarken ska förtätas i centrum- och kollektivtraﬁknära lägen. I Sjömarken är aktuellt planområde ett sådant läge. För att förtätningen av Sjömarkens centrum
ska upplevas som just ett centrum behöver en tätare
stadsmiljö skapas. Baserat på detta, närheten till kollektivtraﬁk liksom tidigare detaljplan på andra sidan
Göteborgsvägen (Räveskalla 1:83) där avsteg från
bullerriktlinjerna har gjorts, gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att avstegsfall är motiverat i
detta fall. Se mer under avsnitt 5.1 Traﬁkbuller.
Torget intill Göteborgsvägen, som föreslogs i samrådet, har tagits bort.
Vibrationers påverkan på planområdet har utretts och
planbeskrivningen har kompletterats angående detta.
Se avsnitt 5.4 Vibrationer.
Eftersom byggrättens avstånd till Göteborgsvägen
har utökats pga buller, kommer en grön yta anordnas
mellan bostäderna och gatan. En detaljreglering av entréers exakta placering eller var snöupplag ska ﬁnnas
är varken lämplig eller önskvärd.
Framtida utrymmesbehov och funktionskrav för
Göteborgsvägen, samspel mellan bil-, gång, cykel och
kollektivtraﬁk samt behov av åtgärder på anslutande
vägar har utretts i Åtgärdsvalsstudien. Vägens funktion och kritierier för önskad framkomlighet har även
behandlats ur ett mellankommunalt perspektiv.
Planbeskrivningen har kompletterats med traﬁksiffror
hämtade från Traﬁkverkets nationella vägdatabas.
Moränvägen som kommer att nyttjas som infart till
området kommer att byggas om och förbättras. Den
anpassas i samband med detta för beräknad traﬁkökning, transporter till angränsande verksamhet samt
eventuella varutransporter/leveranser, service och
sophämtning till området.

Eftersom inga åtgärder kommer att genomföras på
Göteborgsvägen i samband med denna detaljplans
genomförande, behöver inget genomförandeavtal
tecknas innan planen antas. Enskilt huvudmannaskap
gäller för Moränvägen. Den nya anslutning till Göteborgsvägen kommer därför att utföras och regleras
inom ramen för kommande anläggningsförrättning.
Utfartsförbud mot Göteborgsvägen har införts i plankartan i enlighet med Åtgärdsvalsstudien.
Ingen schaktning avses ske inom 10 meter från Göteborgsvägen. En inforamtion om att särskild arbetsplan
ska upprättas vid schaktning har införts i plankartan.
Efter detaljplanens samrådsskede har Borås Stad
och Borås Energi och Miljö AB reviderat rekommendationerna kring hantering av dagvatten. Enligt
dessa ska lokalt omhändertagande av dagvatten inte
längre tillämpas i området. Se avsnitt 4.4.2 Dagvatten.
Avrinningen från Göteborgsvägen är inte en fråga för
exploateringen i planområdet.
Inför samrådet gjordes en riskutredning vilken konstaterade att järnvägen inte medförde några risker för
planområdet.
S20 Hyresgästföreningen

Eftersom det är Sandhultsbostäder och Borås Stad
som är fastighetsägare och då de kommunala bostadsbolagen skall vara kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på nya hyresrätter, samtidigt som alla
vet att efterfrågan på ovanstående bostadsform är akut
i Borås torde valet vara enkelt då det dessutom är en
bostadsform som saknas i området.
Det är positivt för Sjömarken att man äntligen får till
ett torg, en samlingsplats i denna del av staden som
de boende saknat. De problemen med buller från
Göteborgsvägens störande traﬁk går att lösa med
tekniska lösningar och rätt placering av huskropparna.
Samtidigt är det viktigt att behålla hastighetsbegränsningen 30 km/h, som också minskar bullret och ökar
traﬁksäkerheten i området. Avståndet till det närliggande Industrisvets AB innebär att företaget inte kan
expandera utan att riskera ökade bullerproblem.
Viktigt är också att genomföra en radonmätning i
samband med byggnationen.
Kommentar

Torget har tagits bort från planförslaget efter samrådet. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Hyresgästföreningens åsikt angående hastighetsbegränsningen.
Radonmätning ska ske inför byggnation.
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3.2 Sakägare
S21 Räveskalla 1:25

Styrelsen för AB Sandhultsbostäder vill lämna följande
synpunkter på planförslaget.
4.2 Entréerna bör ligga mot innergården för att minska
buller och öka boendetryggheten.
Vi tror att man ändå kan skapa en inbjudande torgmiljö
om man fokuserar, extra på arkitekturen för själva torgfastigheten och låter den framträda mer än övriga hus
utmed Göteborgsvägen.
4.4 Vi tycker att traﬁklösningen med att hälften av
bostäderna har infart via Fjällvägen och hälften har sin
traﬁklösning via Allmänna vägen, är en traﬁk och miljömässigt bra förslag.
Kommentar

Kravet på att entreér ska vändas mot gatan har tagits
bort efter samrådet.
I samråd med AB Sandhultsbostäder har traﬁkmatningen reviderats så att planområdet endast angörs
söderifrån.
S22 Räveskalla 1:92, 1:513, 1:516 och 1:619

Generellt
Ett engagemang från Borås Stads sida att lyfta Sjömarken välkomnas varmt. Att skapa en mittpunkt genom ett
torg vid den tilltänkta platsen låter som ett naturligt och
bra initiativ.
Genomfart via Fjällvägen
Boende på Fjällvägen uppfattar redan idag ett problem
med bilister som använder Fjällvägen som en genomfart.
Vägen är smal och har näst intill obegränsad sikt vid sina
platser. Kombinationen sväng/korsning/backe skapar
många farliga situationer speciellt vid hala vinterdagar.
Brådskande föräldrar som är sena till en fotbollsträning
genar allt för ofta via Fjällvägen och respekterar inte hastighetsbegränsningen. Vid ett ﬂertal gånger har det varit
nära tillbud involverande barn vilket skapar stor oro.
I kommunens förslag skall den övre delen av det nya
området matas från Allmänna vägen. Det är inte svårt
att föreställa sig att merparten av de boende kommer
gena via Fjällvägen istället för Alingsåsvägen och därmed bygga på ett redan beﬁntligt problem. Kommunens
detaljplan måste inkludera en lösning för Fjällvägen och
de barn som leker där.
Detta borde inte vara ett problem då kommunen har
en stor ﬁn väg avsedd för större traﬁk med gångbana
vid sidan av, dvs Alingsåsvägen. Det enda som behöver
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göras är att stänga av Fjällvägen mot Allmänna vägen
för biltraﬁk genom en övre vändzon, eller i sitt enklaste
utförande genom två betonggrisar. Inte bara att en
sådan åtgärd skulle förhindra att problemet förvärrades.
Åtgärden hade dessutom bidragit till att eliminera det
problem med genomfart som redan existerar!
Skola, omsorg, lekplats, återvinningscentral
En ny detaljplan som involverar ca 100 nya hyreslägenheter bör även behandla hur dessa troligen 100-150 nya
barn skall hanteras av den redan ansträngda skolan och
barnomsorgen. Detta är inte bara en fråga av vikt inför
att man investerar gemensamma medel utan en fråga
av vikt för alla föräldrar med beﬁntliga barn inom skola
och omsorg samt för de föräldrar som är tilltänkta till att
ﬂytta till dessa nya lägenheter.
Under punkt 4.3.1 anger kommunen att närmaste lekplats ﬁnns söder om järnvägen. Vilken lekplats refererar
författaren till? Vilka attiraljer ﬁnns där? Är det rimligt
att barnen måste passera både traﬁkerade Göteborgsvägen och en järnväg för att komma till närmaste lekplats?
Räknar kommunen med att göra några justeringar i den
ÅVC söder om järnvägen som idag tjänar Sjömarken.
ÅVC är ofta överfull med följd av kraftig nedskräpning
runt omkring och ser ut som en skamﬂäck. Att ha denna
placerad jämte, och på vägen till, bad platsen är osmakligt. Att densamma skall tjäna ytterliggare 100 familjer är
otänkbart då den uppenbarligen inte klarar av att tjäna
de beﬁntliga familjerna på ett civiliserat sätt.
Är det en möjlighet att bygga in en planerad och strukturerad ÅVC i det nya området så att även vid denna
punkt ett problem förbättras istället för att förvärras?
Bostadsform
Vad är anledningen till att kommunen vill bygga hyreslägenheter och inte bostadsrätter, parhus eller utöka det
redan beﬁntliga villaområdet som dominerar Sjömarken?- eller en blandning däremellan? Vad uppskattas hyreskostnaden bli i ett nyuppfört ﬂervåningshus så som är
tänkt? Vilken målgrupp räknar kommunen ska vara villig
att betala sådan hyra så långt från staden? Har kommunen undersökt och jämfört för och nackdelar med att
bilda bostadsrättsförening(ar) där de boende har ett eget
intresse och engagemang att skapa den mittpunkt i Sjömarken som skulle berika alla boende i området? Vilken
erfarenhet och lärdom har kommunen berikat sig med
ifrån 1:598 som ägs och förvaltas av Sandhultsbostäder?
Anser kommunen att 1:598 har varit en framgångssaga
och det bästa sättet att utnyttja dess mark?

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Byggnadshöjd
Vad är resonemanget till att höja den maximala byggnadshöjden mot nuvarande detaljplan? På vilket sätt
skulle detta vara bättre med jmf. nuvarande nivå? Vi
anser att det hade varit mer smakligt att bygga nya moderna hus med 3 våningar närmast vägen för att på så
vis bättre smälta ihop med byggnaderna tvärs över gatan
och skapa en bättre helhets symmetri. Längre bort från
gatan borde husen tveksamt vara högre än två våningar
med ﬁna balkonger för att passa bättre in i miljön och
närliggande villor.
Alla har vi samma mål; att göra Sjömarken till ett ännu
attraktivare bostadsområde och vi ser fram mot en
vidare dialog.
Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre
traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs
istället från Moränvägen samt Fjällvägen. Infarten från
Fjällvägen ligger i den del av vägen som ligger nära
Göteborgsvägen, varför Fjällvägen inte bör komma att
användas som genomfart. En avstängning av Fjällvägen
mot Allmänna vägen är en fråga för vägföreningen då
vägen inte är kommunal.
Ett tillskott på ca 100 lägenheter kommer mycket riktigt
att medföra ett ökat tryck på skola och förskola. I första
hand är det sannolikt inte småbarnsföräldrar som ﬂyttar
till lägenheterna, men de som ﬂyttar till lägenheterna
kanske säljer en villa, varför behovet av skol-/förskoleplatser ändå kan bli omfattande. Kommunen arbetar
parallellt med att ta fram ﬂer skol-/förskoleplatser i
Sjömarken, något som har hög prioritet.
En lekplats bör uppföras inom planområdet, sannolikt
i någon av de senare etapperna för att på så sätt ha ett
tillräckligt avstånd från Göteborgsvägen. Detta regleras
dock inte i detaljplanen.
Att ﬂytta återvinningsstationen till planområdet är inte
aktuellt.
Kommunen ser positivt på att Sjömarken får blandade upplåtelseformer. I detta projekt som drivs av
det kommunala bostadsbolaget Sandhultsbostäder AB
är inriktningen hyresbostäder, vilket är en upplåtelseform som det ﬁnns brist på i dag i Sjömarken. Av den
anledningen anser kommunen att detta är en lämplig
markanvändning. En detaljplan för ﬂerbostadshus på
andra sidan gatan, alltså på gamla bensinstationstomten,
vann laga kraft under 2011. Inom den detaljplanen ﬁnns

möjlighet att bygga bostadsrätter. Kommunen har även
ett pågående planuppdrag vid Norra Gränsvägen där det
planeras för ﬂerbostadshus.
Detaljplanen är en viktig del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken, därför är det viktigt att det som
byggs har en karaktär som speglar en tätorts centrum.
Av den anledningen anser kommunen att det är rimligt
med en byggnadshöjd på 4 våningar mot Göteborgsvägen. Flerbostadshuset på andra sidan Göteborgsvägen
har tre våningar men uppfattas som högre på grund
av dess höga sockel. I detaljplanen för Räveskalla 1:83,
alltså bensinstationstomten, ﬁnns det möjlighet att bygga
fyra våningar mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan
för Räveskalla 1:415 tillåter en byggnad om max 10,6 m,
byggrätten utökas alltså endast med 1,4 meter på den
fastigheten.
Tre våningar längre norrut i området anses också rimligt
pga områdets centrala läge och det stora behovet av
lägenheter i Sjömarken.
S23 Räveskalla 1:331

Vid ett möte 2012-09-20 bestämde församlingen (fastighetsägare Räveskalla 1:331) att ge följande synpunkter på
ovan nämnda planförslag:
I det stora hela är Sjömarkens Missionsförsamling positiv till den planerade nybyggnationen i kyrkans närhet
och med den planerade centrumbildningen, där kyrkan
kan vara en del av ett levande centrum.
Det ﬂervåningshus som hamnar närmast kyrkan har
fått högsta tillåtna bygghöjden (15 m). Enligt detaljplanen får den placeras relativt nära gräns mot Räveskalla
1:331. Med den placeringen kommer byggnaden att
påverka skugga och eftermiddags- och kvällssol på en
yta som kan göras i ordning för uteservering eller annan
samlingsaktivitet som bidrar till miljön vid centrumbildningen.
Vårt förslag är att begränsa aktuell byggnad till att bli
max 12 meter och om området fortfarande har behov
av ett 15m högt hus kan det placeras längre västerut i
planområdet. Ett alternativt förslag är att ﬂytta aktuell
byggnad norrut så att kyrkans område blir mer en integrerad del i torgbildningen. Så som förslaget nu ligger
har kyrkans beﬁntliga entréer och andra ytor hamnat lite
avsides i förhållande till torget.
I Planbeskrivningen P12/07 avsnitt 4.5.2 ﬁnns angivet
att ”Planområdet bör ha en lägsta marknivå om +157,0
meter”. Då marknivån runt kyrkan är ca +155,5 meter anser vi att beﬁntlig marknivå bör beaktas vid den
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bebyggelse som uppförs närmast Räveskalla 1:331 så
att murar och onormala höjdskillnader undviks. Det är
viktigt att tomterna bildar en helhet. Dessutom försvårar
stora höjdskillnader framkomligheten för funktionshindrade.

i samlingslokalerna. Missionskyrkan har ett normalt
besöksantal på ca 30 - 50 personer (50*0,6=30). Eftersom det maximala besöksantalet (ca 200 personer)
endast inträffar någon enstaka gång per år är normalbehovet dimensionerande.

Med tanke på att kyrkans parkering är placerad där den
är ﬁnns det risk att den kommer att användas av boende
och besökare i bostadsområdet. Kyrkans parkering
behövs för kyrkans verksamheter, vilka äger rum på
dagtid och kvällstid, vardagar och helg. Många kyrkobesökare är äldre och tar bilen till gudstjänster och andra
samlingar.

Inom Missionskyrkans fastighet ﬁnns inte utrymme
att anordna 30 p-platser. Planen gör det möjligt för
kyrkan att bilda en gemensamhetsanläggning tillsammans med bostadsfastigheten, för byggnation och
underhåll av ett gemensamt parkeringsområde. Samnyttjande av parkeringsplatser vid stora evenemang
regleras i avtal med ägaren till bostadsfastigheten.

Vid större evenemang i Sjömarken (både i kyrkan och i
idrottsföreningen) behövs ﬂer parkeringsplatser än vad
som idag ﬁnns tillgängligt. Vid ex. konﬁrmation, bröllop,
och begravningar kan parkeringsbehovet vara upp till 80
platser, vilket vida överstiger dagens beﬁntliga antal. När
behov uppstår idag används både Räveskalla 1:96 och
1:370 som parkering. Båda dessa tomter planeras bebyggas inom den närmsta femårsperioden vilket bidrar till
att vi lyfter frågan i samband med denna detaljplan om
det inte behöver beaktas på något sätt.
Kommentar

Planförslaget har ändrats efter samrådet. Torget har
tagits bort och en parkeringsyta har istället planerats in
mellan den nya bebyggelsen och missionskyrkan. Byggnaderna har också ﬂyttats längre från Göteborgsvägen.
Avståndet mellan nya byggnader och missionskyrkan
har således ökat och antalet våningar som är möjligt att
bygga har sänkts från 5 till 4.
Krav kommer inte att ställas på att marknivån ska vara
lägst +157 meter. Däremot ställs krav på att lägsta golvhöjd ska vara +157,2 vilket ger en marknivå runt +157
invid byggnaderna. Möjlighet ﬁnns att anpassa exploateringsområdets marknivå med omgivande bebyggelse.
Det nya förslagets placering av byggnaderna, längre ifrån
kyrkan, innebär ökade möjligheter att anpassa marknivåerna på ett bra sätt mellan bostäderna och kyrkan.
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S24 Räveskalla 1:341

Vi äger fastigheten Räveskalla 1:341 med en mysig
skogstomt med diverse träd på en sida, på dom övriga
sidorna hus och lite träd. År 2005 den 4 april ﬁck vi en
detaljplan där det stod att fastigheten Räveskalla 1:25
skulle bli ett grönområde med lite stigar och dyligt. Det
tyckte vi var ett väldigt bra förslag. Sedan har Sandhultsbostäder köpt fastigheten efter knappt ett år i syfte att
bygga hyresrätter. Vi kringboende blev inte informerade
om köpet. Syftet att bygga trevåningshus på fastigheten
tycker vi är helt förkastligt, särskilt dom två närmast Allmänna vägen. Ett kommer att ligga ca 6 meter innanför
våran tomtgräns. Det första vi ser när vi kommer ut på
våran kökstrappa är ett 9 meter högt hyreshus som kommer att vara väldigt skrymmande och med balkonger
och fönster mot vårat hus med full insyn som följd
och det kan vi inte acceptera. Traﬁken kommer att öka
mycket mer på Allmännavägen, redan nu är det kaotiskt
vid idrottsplatsen. Sedan kommer det att bli mer buller,
nu har vi det väldigt lugnt och ﬁnt här. Sedan är vi rädda
att våran fastighet kommer att förlora väldigt mycket i
värde. Så vi motsäger oss byggplanerna.
Det vi kan gå med på är max tvåvåningshus och 10
meter längre in från våran tomtgräns. Plus att behålla
skogen emellan hyreshusen och tomtgränsen.
Kommentar

Parkeringen och gångvägar som planeras mellan bostäderna och missionskyrkan kan anpassas för att klara
framkomlighetskraven för funktionshindrade. Planbeskrivningen har kompletterats med en sektion som visar
höjdsättningen mellan bostäderna och kyrkan.

Aktuellt planförslag skiljer sig mycket riktigt mot det
planprogram som var ute på samråd 2005. Kommunen
har efter detta gjort en ny bedömning och funnit att
området är lämpligt för ny bebyggelse, bland annat på
grund av dess centrala läge i Sjömarken.

Enligt Borås Stads parkeringsnorm är parkeringsbehovet för missionskyrkans verksamhet 30 platser. För
Missionskyrkan som är en samlingslokal ska parkeringsbehovstalet räknas som antal bilplatser i förhållande till antal arbetande och besökare. Bilplatser ska
ﬁnnas för 60% av normalt besöksantal och personal

På grund av risken för insyn har prickmarksområdet
(mark som ej får bebyggas) utökats till 10 m.
Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan.
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Större delen av planområdet kommer sannolikt att
behöva grävas ur (pga dåliga markförhållanden) varför
det kan bli svårt att behålla beﬁntliga träd mellan den
beﬁntliga och den nya bebyggelsen. Ny växtlighet kan
dock planteras för att på så sätt minska insynen.
S25 Räveskalla 1:431

Planen att förtäta centrala Sjömarken och skapa ett torg
är positiv i sig men det ﬁnns en del negativa aspekter att
ha i åtanke.
• Traﬁksituationen på Fjällgatan samt Allmänna vägen
• Planer på att bygga 4-5 våningar
• Ökat tryck på Sjömarkenskolan som i dagsläget har
alldeles för många elever
• Ökad insyn till nuvarande tomter
Vi anser att man bör tänka om vad gäller uppförandet av
parkering med utfart på Fjällvägen. Fjällvägen är en smal
men ändå hårt traﬁkerad gata. Detta framför allt under
rusningstraﬁk då många bilister som ska ta sig ut ur Sjömarken tar en genväg över Lilla Vägen samt Fjällvägen.
Många kör alldeles för fort och en parkeringsutfart här
kommer att ha en negativ påverkan på dagens traﬁksituation. Att göra om Fjällvägen till återvändsgata kan
lätta upp något med kommer säkerligen att fortsätta vara
många bilister som tar denna väg. Även Allmänna vägen
är en hårt traﬁkerad gata och infart/utfart här kommer
att öka traﬁken ytterligare.
Det känns inte passande att bygga våningshus i 4-5 plan
då Sjömarken i dagsläget mest består av villor och ett
fåtal 3-vånings hyreshus. Anledningen att bygga så pass
höga hus verkar i högsta grad vara ekonomisk men vi
ser mest att detta kommer kännas stötande för boende
i Sjömarken. Vi rekommenderar att max antal våningar
blir 3 även för de nya husen.
Att bygga så pass många lägenheter i Sjömarken för att
gynna kvarboende innebär i de ﬂesta fall att boende i
Sjömarken som säljer sina villor kommer att ha barnfamiljer som köpare. Detta kommer att öka trycket på
Sjömarkenskolan som i dagsläget har alldeles för många
elever på för liten yta. Att kommunen ens överväger att
godkänna ett sådant bygge utan att först ha tagit fram
en plan för nybyggnad av skola känns som ett hån mot
alla barnfamiljer som redan bor i Sjömarken. Vi vill
också påpeka kommunens dåliga framförhållning vad
gäller skolan i Sjömarken då man under många år tillåtit
nybyggnationer utan att se över skolsituationen.
Då detta bygge kommer att öka insynen till nuvarande
tomter vill vi uppmana till att spara viss skog i anslutning
till tomtgränserna. Detta kommer också bevara delar av
den natur som i dagsläget uppskattas stort av boende i
området.

Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre
traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs
istället från Moränvägen samt Fjällgatan. Infarten från
Fjällvägen ligger i den del av vägen som ligger nära
Göteborgsvägen, varför Fjällvägen inte bör komma att
användas som genomfart. En avstängning av Fjällvägen
mot Allmänna vägen är en fråga för vägföreningen då
vägen inte är kommunal.
Detaljplanen är en viktig del i målet att skapa ett tydligare centrum i Sjömarken, därför är det viktigt att det som
byggs har en karaktär som speglar en tätorts centrum.
Av den anledningen anser kommunen att det är rimligt
med en byggnadshöjd på 4 våningar mot Göteborgsvägen. Flerbostadshuset på andra sidan Göteborgsvägen
har tre våningar men uppfattas som högre på grund
av dess höga sockel. I detaljplanen för Räveskalla 1:83,
alltså bensinstationstomten, ﬁnns det möjlighet att bygga
fyra våningar mot Göteborgsvägen. Gällande detaljplan
för Räveskalla 1:415 tillåter en byggnad om max 10,6 m,
byggrätten utökas alltså endast med 1,4 meter på den
fastigheten.
Ett tillskott på ca 100 lägenheter kommer mycket riktigt
att medföra ett ökat tryck på skola och förskola. I första
hand är det sannolikt inte småbarnsföräldrar som ﬂyttar
till lägenheterna, men de som ﬂyttar till lägenheterna
kanske säljer en villa, varför behovet av skol-/förskoleplatser ändå kan bli omfattande. Kommunen arbetar
parallellt med att ta fram ﬂer skol-/förskoleplatser i
Sjömarken, något som har hög prioritet.
Större delen av planområdet kommer sannolikt att
behöva grävas ur (pga dåliga markförhållanden) varför
det kan bli svårt att behålla beﬁntliga träd mellan den
beﬁntliga och den nya bebyggelsen. Ny växtlighet kan
dock planteras för att på så sätt minska insynen.
S26 Räveskalla 1:435

Vi vill med denna skrivelse informera om att vi Sjömarkens Industrisvets AB inte har godkänt att vårat säkerhetsavstånd ändras från 200 meter.
Enligt planprogrammet för byggnation av bostäder på
tomt Räveskalla 1:25 under punkten 5.6.3 Står det att det
är ändrat till 100 meter.
Vi har inte fått någon vidare information om detta.
Tacksam för besked.
Kommentar

Efter samrådet har diskussioner förts med Industrisvets
AB varpå företaget har godkänt ett skyddsavstånd på
100 meter.
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S27 Räveskalla 1:514

Skog har avverkats (Tillstånd sakn.?)

2.3 Miljömål

Stenmassor/block har tippats (Tillstånd sakn.)

Anger att den byggda mijön skall skapas i harmoni med
natur och omgivning för att ge god livsmiljö. Detta
krav/mål störs om fastigheten 1:415 bebyggs med hus
7m från traﬁkled och till en maxhöjd på 12 m, och ett
centrumhus med max-bygghöjd 15m, och en traﬁkbullernivå >65dBA

Gångstig mellan Göteborgsvägen och Allmäna vägen
har raserats.

Övriga byggnader inom området ges i förslaget en max
bygghöjd av 9m.

Vad kan grundläggning innebära för fastigheter gränsande till området ?

Dessa planer bryter mot närliggande bebyggelse och ger
ett påträngande intryck vilket ändrar karaktären av Sjömarken som en attraktiv bostadsort och ger inte någon
möjlighet till miljöupprustning av de centrala delarna av
Sjömarken.

Schaktning tillfast mark 3-11m. Kan markarbeten innebära förändring för bergvärmeanläggningar i området.

Förslagets max-byggnadshöjder avviker från gällande
detaljplan.
Max höjder: Söder om 1:431 två byggrätter max 7,5 m
Fastigheten 1:415 maxhöjd 10,6 m
Övrig mark på fastigheten 1:25 är allmänplats: park, stig
Vidare saknas uppgift om mark-referenshöjd
4.3 Friytor
Avsikten är att skapa butiksytor för handel/servering vid
torget.
Fråga: Hur ser lösningen ut för kunders tillgänglighet/
parkering.
Vi har erfarenhet av problemet sedan den tid kiosken
hade verksamhet på det planerade torgområdet, då
fanns parkeringsområde nordost intill kiosken men även
busshållplats och gata utnyttjades, vilket gav traﬁken en
hetsig rytm när bilisterna skulle stanna eller ut i körfältet
igen.

4.1.2 Geoteknik

4.2.1 Service
I Sjömarken ﬁnns en mycket aktiv idrottsförening med
ett ﬂertal aktiviteter.
Detta ger periodvis intensiv traﬁk på Allmänavägen och
Hagavägen.
4.4 Gator och traﬁk
Planområdet skall matas från en infart via Fjällvägen för
de bostäder som anläggs närmast
Göteborgsvägen (50 lägenheter) medan resterande (50
lägenheter) angörs via Allmänna vägen. Mot Göteborgsvägen skall utfartsförbud ﬁnnas. Dessa åtgärder ger ett
ökat tryck på Fjällvägen som har ﬂertalet skymda patier,
kurvor murar kurvor backkrön Vad beträffar Allmänna
vägen traﬁkeras den av barn/ungdomar,
Föräldrar som skall lämna/hämta sina barn vid idrottsgården. (Många gånger är de sent ute och kör därefter)
Parkeringsproblem vid idrottsgården kan korka igen
Allmänna vägen Hagavägen.
Fråga: Skall Hagavägen, Moränvägen, Kyrkans parkeringsplats ej tillåtas köra ut på Göteborgsvägen

Vidare: den cykelbana som nu är en förbindelse mellan Borås och Sjömarken/Sandared och utnyttjas året
runt, skulle med centrumförslaget korsa torget och ge
en konkurrenssituation. Något annat förslag ges inte i
plankartan.

Blir inte detta mycket rund körning och försämrad miljö.

4.6.1 Traﬁkbuller

Riskutredning för farligt gods tar inte hänsyn till att
Göteborgsvägen är allternativ genomfart för Riskväg 40
vid olycka. Göteborgsvägen är transportled för tunga
transporter till Borås, Sandared, Olsfors, Bollebygd,
Sandhult, Hedared, Allingås

Uppmätt av SP till 65 dBA vilket för torgcentrumet kan
antas öka väsentligt till följd av reﬂekterande ljud från
husytor. Fråga: vilka motiv ﬁnns för att frångå riktvärdet
55 dBA?
4.1 Natur och vegetation
Planområdets status har förändrats till det sämre på
senare år.
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Detta istället för att fullfölja planprogramet upprättat 4
april 2005 där området betecknas som naturområde.

4.6.3 Fråga: Vem har utfört risk och bullermätningar och
bedömt att 100 m räcker?
SP har gjort en här ej presenterad bullermätning 201105-27 gäller bara buller.

Sammmanfattning: Med hänvisning till ovanstående
motsätter jag mig byggplanerna enligt nuvarande utformning.
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Kommentar

Kommunens bedömning är att planförslaget snarare
bidrar till en positiv miljöupprustning av de centrala
delarna av Sjömarken. Ett tillskott av bostäder skapar ett
tydligare centrum i samhället och skapar bättre underlag
för handel och kollektivtraﬁk.
Byggnadshöjderna i planförslaget avviker mycket riktigt
mot de i gällande detaljplan. Det är en av anledningarna
till planändringen.
Torget har tagits bort efter samrådet och någon konlikt
mellan kunder, gång- och cykeltraﬁkanter och bilister
kommer inte att uppstå.
Bostäderna närmast Göteborgsvägen kommer mycket
riktigt att bli utsatta för buller. I samband med arbetet
att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Göteborgsvägen så har frågan om vägens standard och utformning diskuterats. I denna ÅVS har en förutsättning
varit att både Sandared och Sjömarken ska förtätas i
centrum- och kollektivtraﬁknära lägen. I Sjömarken är
aktuellt planområde ett sådant läge. För att förtätningen av Sjömarkens centrum ska upplevas som just ett
centrum behöver en tätare stadsmiljö skapas. Baserat
på detta, närheten till kollektivtraﬁk liksom tidigare
detaljplan på andra sidan Göteborgsvägen (Räveskalla
1:83) där avsteg från bullerriktlinjerna har gjorts gör
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att avstegsfall är motiverat i detta fall. Se mer under avsnitt
5.1 Traﬁkbuller.
Planförslagets genomförande bedöms inte ha någon
påverkan på grundläggningsförhållandena eller på
bergvärmeanläggningar för fastigheter i planområdets
närhet.
Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Kyrkans parkeringsplats ska ha utfart till Göteborgsvägen via Moränvägen
som även i fortsättningen ska vara öppen för traﬁk.
Hagavägen påverkas inte av planförslaget.
Bullermätningarna ursprungligen utförda av SP har
kompletterats av Soundcon. Riskutredningen är utförd
av COWI. I riskutredningen konstateras att traﬁken på
Göteborgsvägen inte innebär någon risk inom planområdet.

S28 Räveskalla 1:340, 1:364, 1:373 1:593, 1:311 och
(1:77, 1:141, , 1:312, 1:313, 1:486, 1:493, 1:494, 1:495,
1:505, 1:511, 1:512, 1:539 ) (Fastigheter som står inom paren-

tes har i samrådet inte ansetts vara sakägare).
Traﬁksituationen Hagavägen/Allmänna vägen i Sjömarken
Som alla vi boende i området märkt har traﬁksituationen vid Sjömarkens idrottsgård blivit kaotisk efter att
grusplanen vid Sjömarkens Idrottsgård byggts om till
konstgräsplan. Tidigare har grusplanen tjänat som parkeringsplan under större delen av den aktiva säsongen
för Sjömarkens IF (SIF).
Enligt information från SIF pågår det förhandlingar
med Borås Stad om att få en parkeringsplats vid gamla
pumpstationen på Hagavägen, Räveskalla 1:62.
Efter att vi varit i kontakt med Borås Stad vet vi att
pumpstationens område inte kommer att släppas till
Idrottsföreningen hur som helst.
Denna gräsyta kan behövas till andra ändamål, ”Efter att
Sjömarken IF anlagt konstgräsplanen går man till kommunen och vill ha hjälp med parkeringsytor”
Vi som bor i området tycker föreningens verksamhet är
viktig!
Men SIF kan inte bedriva verksamhet i den skala de har
nu utan att tillhandahålla parkeringsplatser för de som
besöker Idrottsgården vid matcher, träningar m.m.
SIF bedriver den näst största ungdomsverksamheten i
bygden med över 400 aktiva barn och ungdomar och
har ﬂer än 1000 medlemmar.
I dagsläget disponerar SIF 30 parkeringsplatser och idag,
läs söndagen den 19 augusti var det ytterliggare 55 bilar
parkerade längs Hagavägen och Allmänna vägen. Bilder
är mejlade, 13 sept, till Borås Stad.
Konsekvenserna av att Hagavägen och Allmänna vägen
kantas av bilar vid träning och matcher vid Idrottsgården är:
- Det blir en livsfara för barn och vuxna som rör sig
i området till fots, cykel eller till och med skateboard
eftersom parkerade bilar skymmer sikten för bilisterna,
och allt förvärras av att föräldrarna kör alldeles för fort
även om sikten är skymd.
- Svårigheter för räddningsfordon att ta sig fram om en
olycka skulle hända.
- Svårigheter för de boende i området att ta sig fram till
sina bostäder. (Bilar parkerar ibland framför infart till
garage eller entré).
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- Kraftigt försämrad miljö för boende i området.

- Hastighetsbegränsning max 30 km/h

- Lastbilstraﬁken till industrierna får svårigheter att
komma fram och kanske måste de backa/trixa vilket
bara i sig är en traﬁkfara.

- Genomfart förbjuden för fordonstraﬁk från Göteborgsvägen till Alingsåsvägen via Hagavägen o Allmänna vägen, självklart gäller det omvända också.

Dessutom ﬁnns det en plan att leda in ytterligare minst
250 traﬁkrörelser i området vilket framgår, i Borås Stads
Detaljplan för Sjömarken, DEL AV RÄVESKALLA
1:25 M.FL se punkt 5.6.1 Traﬁkmiljö:

- Parkeringsförbud för besökare till Sjömarkens IF, på
bägge sidor längs Hagavägen/Allmänna fram till Fjällvägen.

”Traﬁkmängden på Göteborgsvägen bedöms inte
påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen.
Traﬁkmängden på Allmännavägen kommer att öka vid
plangenomförandet med ca 250 traﬁkrörelser (5 per ny
lägenhet) dagligen då ungefär hälften av bostäderna i
området traﬁkmatas därifrån. Detta innebär att traﬁken
kommer att öka något även på Fjällgatan, Alingsåsvägen
och Hagavägen då det är dessa vägar som matar området.

Iordningställ en parkeringsplats, tre alternativ:

Vi anser att traﬁkmängden i samband med nybyggnation
visst blir märkbar på Allmänna vägen/Hagavägen om
traﬁken ska ledas ut här.
Hur situationen kommer att bli vintertid med parkerade
bilar och snövallar går bara att spekulera i, frågan är om
snöröjningen kommer fram alls?
Dessutom är utfarten från Hagavägen mot Göteborgsvägen oerhört traﬁkfarlig.
I lördagens Borås Tidning 18 augusti, ﬁnns ett reportage
(Föräldrar är största traﬁksyndarna), som beskriver hur
en traﬁksäker miljö kan utformas i detta fall vid en skolgård: Gång och cykeltraﬁken placeras på en annan sida
av (I-gården) än biltraﬁken. Parkeringsplatser placeras
på andra sidan av (I-gården) än gång och cykeltraﬁken.
Hastighetsbegränsning m.m. se bilaga.
Vi har utifrån ovanstående reportage tagit fram ett förslag på vad som kan göras omgående och vad som kan
ske på lite längre sikt.
På kort sikt:
- Traﬁken till /från hela nybyggnationen på Räveskalla
1:25 traﬁkmatas mot Göteborgsvägen. Förslag 1: Fördela traﬁkmatningen via en ny utfart mellan kyrkan och
”gamla kiosken” i samband med detta stänga av utfarten
Moränvägen så det inte blir ﬂer traﬁkmatningar ut på
Göteborgsvägen än det är idag samt via Fjällvägen.
- Förslag 2 via Moränvägen och Fjällvägen.
- Sjömarken IF får tillfälligt/omgående låna pumpstationens gräsyta av kommunen för parkering – till permanent lösning ﬁnns.
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På lite längre sikt:

- pumpstationens gräsyta
- öster om konstgräsplanen längs elljusspåret
- öster om övre fotbollsplanen
Enligt byggnadsplan ska en ny rondell eller en bättre
avfart iordningställas i höjd med järnvägsövergången, då
är det ett ypperligt tillfälle att använda Gränsvägen för
besökare med bil till idrottsgården och övriga som går,
cyklar och åker skateboard m.m. använder Allmänna
vägen/Hagavägen.
Det som driver oss i vårt engagemang är att förbättra
miljön för barnen och ungdomarna som ska ner till
idrottsgården för att sparka boll. Vi som bor vid idrottsgården blir stressade av att något ska hända som bara
inte får ske. Senaste tillbudet var när ett barn cyklade
omkull och samtidigt kom en stressad förälder småbarnsförälder med skymd sikt i en SUV för att lämna/
hämta sitt barn, med andan i halsgropen skyndas det
fram för att rädda det lilla barnet. Nuvarande traﬁkmiljö
får den effekten att många föräldrar skjutsar sina barn av
säkerhetsskäl till och från träningar och matcher vilket
försämrar traﬁkmiljön än mer. Dessutom försämras
alltså boendemiljön för oss i området med parkerade
bilar varje dag utanför våra bostäder. I vissa fall kan vi ej
ta oss fram till våra egna hus.
Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Detta bör innebära att
risken för traﬁkökning på Hagavägen och Allmänna vägen på grund av planförslaget minskar. Förbud för traﬁk
inom Sjömarkens tätort är en fråga för vägföreningen då
vägen inte är kommunal.
Kommunen är dock medveten om problemen med
parkeringar och traﬁk vid större idrottsevenemang i Sjömarken. Frågan studeras i ett annat detaljplaneuppdrag.
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3.3 Övriga
S29 Sjömarkens IF

Med en viss oro läser vi i Detaljplanen att traﬁkmängden
i framtiden kommer att öka på Hagavägen och Allmänna vägen.
5.6.1 Traﬁkmiljö
Traﬁkmängden på Göteborgsvägen bedöms inte påverkas märkbart av ett genomförande av detaljplanen.
Traﬁkmängden på Allmänna vägen kommer att öka
vid plangenomförande med ca 250 traﬁkrörelser (5 per
ny lägenhet) dagligen då ungefär hälften av bostäderna
i området avses traﬁkmatas därifrån. Detta innebär
att traﬁken kommer att öka något även på Fjällgatan,
Alingsåsvägen och Hagavägen då det är dessa vägar som
matar området.
Sjömarken IF är i skrivande stund en förening med 400
aktiva barn och ungdomar som varje vecka tar sig till
och från anläggningen oftast via cykel eller skateboard.
Vi är måna om våra barns säkerhet och om biltraﬁken
ökar kan det medföra en större risk för våra barn och
ungdomar i traﬁkmiljön. Eftersom det i dags läget inte
ﬁnns någon gång och cykelväg till och från Idrottsgården , är de hänvisade till att förﬂytta sig hit till oss via
Allmänna vägen och Hagavägen.
Vi har idag redan en ansträngd traﬁksituation runt
Idrottsgården eftersom vi anlagt en konstgräsplan på
vår grusplan. Vi har ansökt om att få parkera tillfälligt på
Vattenverkstomten, men tyvärr fått avslag med hänvisning till att den tomten har ett strategiskt värde för
Borås Stad.
Kommentar

Planförslaget revideras så att området inte längre traﬁkmatas från Allmänna vägen. Planområdet angörs istället
från Moränvägen samt Fjällgatan. Detta bör innebära
att risken för traﬁkökning på Hagavägen och Allmänna
vägen på grund av planförslaget minskar.
Kommunen är medveten om problemen med parkeringar och traﬁk vid större idrottsevenemang i Sjömarken. Frågan studeras i ett annat detaljplaneuppdrag.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalisering av förskola på Norrby
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att göra ett tillägg till detaljplan P208, där byggrätten
justeras för att kunna bygga en ändamålsenlig förskola på Norrby.
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Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan
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Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0302 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-09-14 / bh
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Dnr 2013/KS0302 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokalisering av förskola på Norrby
Det finns stort behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser
för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande.
Mellan Almåsgymnasiet och fd. Norrbyskolan finns byggrätt kvar för allmänt ändamål
(kommunal verksamhet) i gällande detaljplan. Byggrätten omringas av kvartersmark
som inte får bebyggas. För att hitta den lämpligaste byggnadsvolymen för platsen
samt kunna göra mindre justeringar av marknivåer behövs det göras ett tillägg till detaljplanen där avgränsningen av byggrätten blir mer flexibel.
Den angränsade parkytan med lekplats och bollplan ska inte förändras.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att göra ett tillägg till detaljplan P208, där byggrätten justeras för att kunna bygga en ändamålsenlig förskola på
platsen.
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.
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