Norrby
1 Hestraparken 						Strövområde

Hestraparken är ett skogsområde med spår av kulturlandskap och två nyckelbiotoper. Där
finns gång- och cykelstråk. Lillesjön och Ryssbybäcken är ett fint inslag i parken, och där
bedrivs fiske. Det finns en skolskog ochs två lekplatser: Hestra ringväg och Lillesjöparken.
Översiktsplanen anger bostäder som möjlig markanvändning. Hestraparken har besöksoch rekreationsvärden. Klass II
2 Byttorpssjön/Kolbränningen				Stadsdelspark

Byttorpsparken ligger vid sjön Kolbränningen. Området med dess omväxlande natur är
välbesökt med Byttorps badplats, elljusspår och fiske.  I parken ligger Byttorps idrottsplats
med klubbstuga och fotbollsplaner, och naturområden kända som Kolarskogen och
Klingarekullen. I översiktsplanen föreslås bättre kontakt mellan skola och grönområde
i den östra delen. I den västra delen finns ett planprogram för bostäder. I den norra
delen pågår detaljplanearbete. Den nordvästra delen av Byttorpsparken har mycket höga
naturvärden. Området har rekreations- och friluftsvärden. Klass II
3 Sinnenas park						Närpark

Sinnenas park har utformats på temat våra sinnen - syn, hörsel, doft, smak och känsel.
Ingen annan park i Borås innehåller så många växter. Här finns 450 olika växter och en
stor kryddträdgård med såväl krydd- som medicinalväxter. Vissa växtbäddar är upphöjda
för att rullstolsburna ska kunna komma närmare växterna. Sinnenas park har ett högt
friluftsvärde, stadsvärden och värde för lokal utveckling. Parken är betydelsefull för
stadsmiljön. Klass II
4 Naturområde vid Dalbogatan				

Träffpunkt

Naturområdet vid Dalbogatan består av ett skogsområde och har värden för lokal utveck
ling. Klass IV
5 Norrbyparken						Träffpunkt

Norrbyparken vid Norrbyskolan består av en park vid skolgård och en lekplats. Parken har
stadsvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
6 Kronängsparken						Närpark

Vid Kronängsparken finns grusbollplan, idrottsområde, ett naturområde och två lekplatser:
Kronängsparken och kvarteret Bagaren. Kronängsparken har höga friluftsvärden, besöks
värden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
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7 Ramnaparken / Ramnavallen				

Stadsdelspark

Ramnaparken donerades 1907 till Borås Stad. Den är ett friluftsmuseum med aktiviteter
som kaffeservering, hantverk, underhållning och bad. Fågelkolonin och den kulturhistoriska
bebyggelsen är omtyckta utflyktsmål. Runt sjön finns en promenadväg. Omgivningen
är kuperad och består mest av tallskog. I parken finns ett museum och Ramnakyrkan.
Där finns lekplatsen Ramnaparken, boulebana och frisbeegolf.  Parken anknyter till
idrottsplatsen Ramnavallen på andra sidan Parkgatan.
Översiktsplanen anger möjligheter att utveckla områdets kvaliteter för natur, kultur och
friluftsliv. Grönområdet vid Ramnasjön har mycket höga naturvärden. Den norra delen
har ett högt friluftsvärde. Området har besöks- och stadsvärden samt värden för lokal
utveckling. Ramnavallen Klass III, övriga delar klass I
8 Ramnalid							Närpark

Ramnalid är ett skogsbevuxet naturområde som används av skolan med en lekskog. Vid
parken finns ett koloniområde. Området är en viktig avskärmning mellan motorväg och
järnväg. Den sydöstra delen av Ramnalid har höga naturvärden. Klass III
9 Naturområde vid Västeråsen				Närpark

Naturområdet vid Västeråsen är ett skogsområde. En detaljplan ska tas fram i norra delen.
Den sydöstra delen av området har höga naturvärden. Hela området har rekreationsvärden.
Klass III
10 Naturområde vid Kvarnsjön				

Grönt stråk

I översiktsplanen framgår att en del av området är avsett som stråk för ny riksväg. Natur
området vid Kvarnbäcken har rekreationsvärden. Klass II
11 Lundaskog						Strövområde

Lundaskog är ett välanvänt skogsområde med elljusspår. Översiktsplanen visar att en del
av området är avsett som stråk för ny riksväg. Skogen har rekreations- och friluftsvärden.
Klass II
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Sandareds tätort
1 Sandevi och området söder om				

Strövområde

Sandevi och det angränsande skogsområdet har en idrottsplats, elljusspår och två skol
skogar. Översiktsplanen anger bostäder och rekreation som möjlig markanvändning.
Vissa delar har höga naturvärden. Området har rekreationsvärden och värden för lokal
utveckling. Det har också höga friluftsvärden. Klass II
2 Naturområde mellan Sandared/Sjömarken 		

Strövområde

Naturen mellan Sandared och Sjömarken är ett skogsområde med gångvägar, Rydets
mosse och en skolskog. Där finns tre lekplatser: Sjöhagen, Lindebergshult och Hjortstigen.
Översiktsplanen anger bostäder, villor, som möjlig markanvändning. Där framgår även att
ett reservat för väg 42 går genom området. Viss del av Sandaredsån har höga naturvärden.
En mindre del av området har höga naturvärden. Området har besöks- och rekreations
värden samt värden för lokal utveckling. Klass II
3 Lekplats Lövåsen						Träffpunkt

Lekplatsen Lövåsen ligger i ett skogsparti och har besöksvärden. Klass III
4 Sandaredsparken						Träffpunkt

Sandaredsparken centralt i Sandared har besöks- och stadsvärden. Klass II
5 Björkviks udde						Stadsdelspark

Björkviks udde är ett skogsområde med en grillplats. Översiktsplanen anger bostäder och
natur som möjlig markanvändning. Där framgår även att en alternativ framtida sträckning
av väg 42 går vid området. Området har rekreationsvärden och värden för lokal utveckling.
Klass II
6 Viken							Närpark

Viken är ett odlingslandskap. Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig
markanvändning. Viss del av Viken har höga naturvärden. Klass III
7 Naturområde vid badet i Sandared			

Närpark

Naturområdet ligger vid Sandareds badplats. Översiktsplanen anger bostäder och fritid
som möjlig markanvändning. Viss del av området har höga naturvärden. Området har höga
frilufts- och rekreationsvärden. Klass II
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8 Naturområde vid Sandhults-Rydet			

Träffpunkt

Naturområdet vid Sandhults-Rydet utgörs av ett skogsområde utmed strandlinjen. Området
har rekreationsvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
9 Skogsområde på båda sidor om Sandaredsån

Grönt stråk

Skogsområdet på båda sidor om Sandaredsån har en lövskog med naturvärden som är en
viktig del av det gröna stråket utmed ån. Området har rekreationsvärden. Klass II
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Sjömarkens tätort
1 Paradiset/Räveskalla					Strövområde

Paradiset/Räveskalla omfattar ett skogsområde med motionsspår och fotbollsplan. Där
finns lekplatsen Kvarnbäcksvägen. Översiktsplanen anger en utveckling av bostäder
och idrottsplatsen som möjlig markanvändning. En mindre del av Paradiset/Räveskalla
har höga naturvärden. Viss del av området har höga friluftsvärden, besöks- och rekrea
tionsvärden. Klass II
2 Sjömarkenbadet						Närpark

Sjömarkenbadet är ett naturområde vid strandlinjen. Där ligger Sjömarkens badplats. I
översiktplanen finns förslag på annan markanvändning och en strandpromenad. En del av
Sjömarkenbadet har visst naturvärde. Området har rekreationsvärden och värden för lokal
utveckling. Den södra delen har höga friluftsvärden. Klass II
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Viared
1 Naturområde vid Kvarnbäcken				

Grönt stråk

Kvarnbäcken med Kvarnsjön är omgiven av mader och sumpskogar. Där finns en rik
fågelfauna. Området vid Kvarnbäcken har mycket höga naturvärden och viss del har
rekreationsvärden. Klass II
2 Grönområde utmed rv 40				

Grönt stråk

Grönområdet utmed riksväg 40 betas av kor. Området är en alternativ lokalisering av
Götalandsbanan. Området har stadsvärden och upplevelsevärden för både trafikanter på
riksväg 40 och dem som arbetar i Viareds industriområde. Klass III
3 Viared Strand						Närpark

Vid Lyckebo finns lövskogar i ett gammalt odlingslandskap. Området används för fiske.
Översiktsplanen anger bostäder som möjlig markanvändning i viss del av området. Där
framgår också att en VA-sanering behövs, och att området är en alternativ sträckning för
riksväg 42. Ett detaljplanearbete för Viared Strand pågår. Viss del av Viared Strand har
höga naturvärden och rekreationsvärden. Klass III.
Viss del av det gröna stråket söder om Viaredssjön har höga naturvärden och rekreations
värden. Det är ett viktigt hasselmusstråk. Klass I
4 Naturområde söder om Viaredssjön			

Stadsdelspark

Området söder om Viaredssjön används bl a för fiske. I området finns en nyckelbiotop.
Viss del av naturområdet söder om Viaredssjön har rekreationsvärden. Klass II
5 Söder om Viareds industriområde			

Närpark

Området söder om Viared är skogsbeklätt. Viss del av området har höga naturvärden och
rekreationsvärden. Klass IV
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Svaneholms tätort
1 Naturområde väster om Viskan				

Stadsdelspark

Naturområdet väster om Viskan utgörs av branter och lövskog. Viss del har högsta natur
värde. Övriga delar har mycket höga eller höga naturvärden. Viss del har rekreationsvärden.
Klass II
2 Bogryds strövområde					Strövområde

Bogryds strövområde är ett naturområde med skog. Där finns även Dönare och Tranhulta
mosse. Vid Bogrydssjön finns en badplats. Viss del av Bogryds strövområde har rekrea
tionsvärden. Området vid Bogrydssjön har friluftsvärden. Klass II
3 Grönområde vid bostadsområde			

Närpark

Grönområdet vid bostadsområdet ligger vid Bogrydssjön. Där finns lekplatsen Elias väg
och en bollplan. Vid Bogrydssjön ligger Bogryds badplats. Viss del av grönområdet vid
bostadsområdet har besöks- och rekreationsvärden. Klass III
4 Naturområde längs Viskan				

Grönt stråk

Naturområdet vid Viskan har mycket höga naturvärden och höga naturvården. Viss del av
området har rekreationsvärden. Klass I
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Viskafors tätort
1 Rekreationsområde vid Storsjön			

Strövområde

I rekreationsområdet ligger Storsjöns badplats. I strövområdet finns även Lomsjön, Duve
sjö och Nils Pettramosse samt gång- och cykelvägar, motionsspår och Storsjögården. Den
södra delen av strövområdet vid Storsjön har högsta naturvärde. Den norra delen har höga
friluftsvärden, och hela området har värden för lokal utveckling. Naturområdet vid Viskan
har mycket höga naturvärden. Viss del av området har rekreationsvärden. Klass I
2 Sven Erikssonvallen					Träffpunkt

Viss del av idrottsplatsen har ett rekreationsvärde. Det ska anläggas en konstgräsplan.
Området omfattas av strandskydd. Området har höga friluftsvärden och värden för lokal
utveckling. Klass IV
3 Övrigt naturområde norr om Nya vägen		

Stadsdelspark

Området norr om Pumpkällehagen är ett naturområde med gångstråk. Där finns en skol
skog och lekplatsen Hagkullevägen. Viss del av den återstående delen av grönområdet norr
om Nya vägen har besöks- och rekreationsvärden. Klass III
4 Grönområde vid servicehus				

Närpark

Grönområdet vid servicehuset omfattar såväl skog som öppen mark. Där finns lekplatsen
Fagersro. Viss del av grönområdet vid servicehuset har besöks- och rekreationsvärden samt
värden för lokal utveckling. Klass III
5 Naturområde vid äldrecentret				

Träffpunkt

Naturområdet vid äldrecentret omfattar ett skogsområde. Det har värden för lokal utveck
ling. Klass IV
6 Grönområde söder om Nya vägen			

Närpark

Grönområdet söder om Nya vägen ligger mellan bostadsområdena i Viskafors. I området
ligger Ögärdssjön. Där finns också fyra lekplatser: Åsakroken västra, Åsakroken östra,
Lillåsavägen och Björgatan. Två mindre delar av grönområdet söder om Nya vägen har
höga naturvärden. Viss del av området har rekreationsvärden. Inom bostadsområdena har
området värden för lokal utveckling. Området är även av besöksvärde.
Naturområdet söder om bostadsområdena är ett skogsbeklätt område med gångstråk. Där
finns tre lekplatser: Fagersberg Lilla, Fagersberg Stora och Källebergsgatan. Två mindre
delar av grönområdet söder om bostadsområdena har höga naturvärden. Viss del av
området har rekreationsvärden. Området har besöksvärden. Klass III
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Stadsdel Öster

Brämhult
1 Ymerterrängen						Strövområde

Ymerterrängen är ett omfattande, kuperat naturområde där gran dominerar. Här finns även
myrmarker med ett rikt fågelliv. Grönområdet sträcker sig in mellan bostadsområden. Från
Ymergården går flera motionsspår, vandringsleder och Sjuhäradsleden, och vintertid flera
uppskattade skidspår. Strax intill ligger Borås Skidstadion där konstsnöspår körs upp. I
området finns grillplatser och sittmöjligheter.  Det finns en skolskog i den centrala delen.
Den centrala delen av Ymerterrängen har mycket höga naturvärden. Delar av området
har även höga friluftsvärden. Området har ett rekreationsvärde, höga och mycket höga
bevarandevärden. Klass I
2 Dammkullevägen						Stadsdelspark

Dammkullevägen är ett naturområde. Naturområdet har rekreationsvärden. Klass IV
3 Odlingslandskap vid Brämhult, 			
Främgärde och Sjöbo

Strövområde 		

Odlingslandskapet omfattar löv- och granskogar, ett kulturlandskap med stigar, spår och
leder. I området finns Sjuhäradsleden, ridförening m m. Översiktsplanen anger kyrkogård
som möjlig markanvändning. Området bör studeras i ett planprogram för avgränsningar
mellan olika intressen. Spridda delar av odlingslandskapet har höga naturvärden och höga
friluftsvärden. Det har rekreationsvärden och höga bevarandevärden. Klass II
4 Kjellahagen							Närpark

Kjellahagen är en långsträckt park. Den norra delen består av lövskog, och den södra av
barrskog. Där finns en bäck. I parken finns gångstråk, bollplaner och tre lekplatser: Gök
gatan, Ängsgården-Ripgatan, Jutegatan-Hampgatan. Parken har besöks- och stadsvärden.
Klass III
5 Lekplats Brokadgatan					Träffpunkt

Lekplatsen Brokadgatan har besöksvärden. Klass III
6 Nanoparken						Närpark

Nanoparken är kuperad och består av en tät blandskog med stigar och gångvägar. Över
siktsplanen anger grönområde och bostäder som möjlig markanvändning. Ett vägreservat
ska utredas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har detaljplaneuppdrag vid Mikrogatan för
marknära bostäder. Nanoparken har höga naturvärden. Klass III
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7 Brämhults idrottsplats					Träffpunkt

På idrottsplatsen finns en nyanlagd konstgräsplan och sedan tidigare grus- och gräsplan.
Översiktsplanen anger förskola och idrottsplats som möjlig markanvändning. Brämhults
idrottsplats har höga friluftsvärden. Klass IV
8 Önparken							Närpark

Önparken är en naturpark med gran- och lövskog. Det finns stigar och en lekplats i parken,
som har besöks- och stadsvärden. Klass III
9 Trådparken							Närpark

Trådparken är ett skogsbevuxet område. Där finns lekplatsen Mönsterparken, skolskog,
scoutstuga, vatten, kulturminnen, Sjuhäradsleden m m. Översiktsplanen anger bostäder
som möjlig markanvändning i viss del av området. Den nordöstra delen av Trådparken har
höga naturvärden. Det har även höga bevarande-, besöks- och rekreationsvärden. Klass
III
10-11 Hässleholmsparken					Stadsdelspark

Hässleholmsparken innehåller en parkmiljö med lekplats och multisportanläggning mellan
Distansgatans bostadshus. Öster om bostäderna finns en naturpark med gångvägar och
elljusspår, samt en idrottsplats med fotbollsplaner. Omgivningen är tätbebyggd med
bostäder, handelsverksamhet och återvinningscentral. Parkmiljön i bostadsområdet har
besöks- och stadsvärden samt värden för lokal utveckling. Naturparken är kuperad och
trädbevuxen, och har höga naturvärden och värden för lokal utveckling. Hela området har
höga frilufts- och rekreationsvärden samt stadsvärden. Klass II
12 Bodaparken						Närpark

Bodaparken ligger i en parkmiljö. Där finns lekplats och en bollplan. Parken är viktig för
närområdet. Bodaparken har besöks- och stadsvärden. Klass III
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Dalsjöfors tätort
1 Dalsjöfors idrottsplats					Träffpunkt

Idrottsplatsen är omgiven av skog. Den har friluftsvärden, och viss del av området har
rekreationsvärden. Klass IV
2 Naturområde vid Ankedammen			

Närpark

I naturområdet vid Ankedammen finns vattensalamandrar. Området kan därför genom
lagstöd inte bebyggas. Viss del av området vid dammen har rekreationsvärden. Klass II
3 Backåsaskogen						Närpark

Backåsaskogen är ett skogsområde med gångvägar. Översiktsplanen anger bostäder som
möjlig markanvändning i delar av området. Det är då viktigt att behålla karaktären, men hus
kan försiktigt placeras in, ”hus i park”. Området är en värdefull kulturmiljö. Viss del har
rekreationsvärden. Området har även värden för lokal utveckling. Klass IV
4 Grönområde vid bebyggelse				

Träffpunkt

Grönområdet vid bebyggelsen består mestadels av ett skogsområde. Av översiktsplanen
framgår att det är en värdefull kulturmiljö. Viss del av området har rekreationsvärden. Det
har värden för lokal utveckling. Klass IV
5 Mulleskogen						Närpark

Mulleskogen är, som namnet antyder, en skog. Det finns två skolskogar i området och
cykelväg. Viss del av Mulleskogen har rekreationsvärden, mycket höga naturvärden och
höga naturvärden. Området har värden för lokal utveckling. Klass III
6 Skolområde						Träffpunkt

I skolområdet finns fotbollsplaner. Området har friluftsvärden, och viss del har rekreations
värden. Klass IV
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0,8

1,0

7 Kråkhults strövområde 					Strövområde

Kråkhults strövområde är ett skogsområde med gångstråk vid Stora Dalsjön. Där ligger
Dalsjöns badplats och lekplatsen Sjödal. Där finns även en skolskog. Översiktsplanen anger
bostäder på delar av området, utveckling av frilufsliv och badplats, naturanpassad gångväg
längs sjön som möjlig markanvändning. Viss del av Kråkhults strövområde har besöks-,
frilufts- och rekreationsvärden samt värden för lokal utveckling. Klass II
8 Grönområde nordost om Dalsjöfors			

Närpark

Grönområdet nordost om Dalsjöfors mot Skänstad har lövskog och alsumpskog med höga
naturvärden. Värdefulla kantzoner mot såväl vattendrag som åkermarker. Området har
rekreationsvärden. Klass II
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Gånghester tätort
1 Naturområde norr om bebyggelse			

Strövområde

I naturområdet norr om bebyggelsen finns en skolskog. Grönområdet har rekreations
värden och mycket höga naturvärden. Klass III
2 Stort grönområde i bostadsområde			

Närpark

I det skogsbeklädda grönområdet i bostadsområdet finns lekplatsen Bäverstigen. Området
består delvis av en våtmark och är en viktig grönstruktur. Området har besöksvärden och
värden för lokal utveckling. Viss del av området har rekreationsvärden. Klass IV
3 Mindre grönområde i bostadsområde			

Träffpunkt

I det mindre, skogsbeklädda grönområdet i bostadsområdet finns lekplatsen Slättängsvägen.
Området har besöksvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
4 Horsåsens strövområde 					Strövområde

Horsåsens strövområde är ett skogsbeklätt område med gångstråk. Viss del av Horsåsens
strövområde har rekreationsvärden. Klass II
5 Gånghester idrottsplats					Närpark

Gånghester idrottsplats ligger i ett naturområde söder om Gånghester. Där finns en fot
bollsplan, och det är ett promenadområde. Viss del av idrottsplatsen har rekreationsvärden.
Området har höga friluftsvärden. Klass III
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Trandared
1 Grönområde vid Hultamotet				

Närpark

Grönområdet består av en skog bredvid ett koloniområde. Det ligger vid en gång- och
cykelväg. Området har höga naturvärden. Klass III vid naturområde, Klass II vid
gården
2 Ekarängen							Stadsdelspark

Ekarängen består av grässlänter med trädgrupper och stenblock. Där finns flera gångvägar
och en nyanlagd multisportanläggning med bl a fotbollsplan, basketplan, utegym samt
block (för klättring). Området är elbelyst.  I området finns två lekplatser: Lilla Ekarängen
och Stora Ekarängen. Lekplatsen är handikappanpassad och digital. Ekarängen har höga
friluftsvärden. Det har även besöks- och stadsvärden samt värden för lokal utveckling.
Klass II
3 Kil mellan Trädgårdsgatan och Myrgatan		

Träffpunkt

Kilen är en park med gång- och cykelvägar. Där finns två lekplatser: Högagärdet och
Västergärdet. Kilen har besöksvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
4 Naturområde vid industriområde på			
Trandaredsgatan

Grönt stråk

		

Naturområdet består av en skog med varierad, kuperad terräng. Det utgör en barriär. Om
rådet har höga naturvärden. Klass III
5 Hästhovsplatsen						Närpark

Hästhovsplatsen är en park på Trandared. Där finns lekplats Österlidsplatsen och stigar.
En ny väg ska byggas vid området. Hästhovsplatsen har besöks- och stadsvärden. Klass
III
6 Naturområde vid Enedalsgatan/ 			
Neumansgatan

Närpark

Naturområdet vid Enedalsgatan och Neumansgatan är skogsbevuxet. Det är en viltpassage
och ett grönt stråk, och skärmar av motorvägen. Området har besöksvärden. Klass III
7 Ollonstupet						Stadsdelspark

Ollonstupet har flera olika naturtyper med ekskog och äldre kulturlandskap. Terrängen är
kuperad, och det finns stigar i området. Där finns två skolskogar och två lekplatser: Brak
teaten och Fyrken. Hultasjön har högt rekreationsvärde. Ollonstupet har högsta naturvärde
och mycket höga naturvärden. Området har besöks-, frilufts- och rekreationsvärden. Klass
II
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8 Grönområde vid Storegårdsgatan			

Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Västergårdshagen. Parken har besöksoch stadsvärden. Klass III
9 Mellomgårdshagen					Närpark

Mellomgårdshagen är en långsträckt park med varierade naturtyper; granskog, lövskog
och öppna gräsytor. Hulta sjukhem ligger vid parken, som är viktig för sjukhemmet och
omkringliggande bebyggelse. Mellomgårdshagen har stadsvärden. Klass III
10 Kransmossens idrotts- och friluftsområde		

Strövområde

Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde med omväxlande natur, öppna
hagmarker och barrskog. Kransån rinner genom området, där det finns flera bäckraviner.
Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, elljusspår och vandringsleder. Elljus
spåret är asfalterat och används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs skidspår.
I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed motionsspåret finns ett utegym. Inom
området finns fotbollsplan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Området har höga frilufts- och
rekreationsvärden, samt höga och mycket höga bevarandevärden. Delar av området har
värden för lokal utveckling. Klass I
11 Västergårdshagen					Stadsdelspark

I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärdsgårdar och hagar och ett om
råde med kolonilotter. Här finns naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad
och naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen har höga naturvärden och
rekreationsvärden. Klass II Vid kullen
12 Bergsäterparken 					Närpark

Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området är kuperat och skogsbevuxet.
Stigar går genom området. Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt sätt. Området utgör ett grönt
stråk som bör vara kvar. Bergsäterparken har rekreationsvärden. Klass III
13 Trandareds vall						Träffpunkt

Trandareds vall är en park med gångvägar och en lekplats. Området har besöks- och stads
värden. Klass III
14 Gårdstunet						Träffpunkt

Gårdstunet är ett vackert område med gräs, stenblock och trädgrupperingar. Gårdstunet
har stadsvärden. Klass III
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15 Söderljungen						Närpark

Söderljungen är en park med besöksvärden. Klass III
16 Lekplats Budkavleparken				Träffpunkt

Lekplatsen Budkavleparken ligger i en parkmiljö och har besöks- och stadsvärden. Klass
III
17 Svenljungaparken (Södra)				Närpark

Södra delen av parken är en skog med varierad natur och kuperad terräng. Det finns stigar
genom parken. Klass III
18 Svenljungaparken (Norra)				Närpark

Svenljungaparken är en park i terrasser, med stigar och sittplatser. Här finns möjlighet
att spela boule och lekplatsen Svenljungaparken. Här finns också en sortimentsträdgård.
Parken har besöks- och stadsvärden. Klass III
19 Backgårdshagen						Stadsdelspark

Vid Backgårdshagen finns en vacker kulturmiljö runt gamla hus och parkträd. Här finns
öppna gräsytor och en skogdunge, sittplatser och möjlighet att ha picknick, samt en lek
plats. Området är kuperat. Backgårdshagen har besöks-, frilufts-, rekreations- och stads
värden. Klass II
20 Guldbrandshagen					Närpark

Guldbrandshagen innehåller en blandskog. Gång- och cykelvägar och stigar går genom om
rådet. Där finns två lekplatser: Tåmarksgatan och Guldbrandshagen. Området är ett viktigt
grönt stråk för de närboende. Guldbrandshagen har besöks- och stadsvärden. Klass III
21 Naturområde vid Lillån					

Grönt stråk

Vid vattendraget Lillån finns varierad natur med skog och artrikedom. Naturområdet är en
viktig biotop och har höga naturvärden. Klass I
22 Söderforsparken						Närpark

Söderforsparken är en skog med varierad natur och kuperad terräng. Det finns stigar
genom parken. Söderforsparken har besöksvärden. Klass III
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Register grönområden

Register sorterat utifrån klassning och kategori
Grönområde			Kategori
Ort		Nr
Naturområde längs Viskan
Grönt stråk
Göta väster
3
Naturområde längs Viskan
Grönt stråk
Göta öster
9
Naturområde längs Viskan
Grönt stråk
Svaneholm
4
Naturområde utmed Lillån
Grönt stråk
Göta öster
8
Naturområde utmed Munkån
Grönt stråk
Fristad  
3
Naturområde vid Lillån
Grönt stråk
Trandared
21
Stråk vid Öresjö
Grönt, r ött stråk Sjöbo
3
Europaplatsen
Närpark
Centrum
27
Naturområde i Asklanda
Närpark
Fristad
4

Klass
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sid
30
27
42
26
12
57
20
18
12

Almenäs
Stadsdelspark
Annelundsparken
Stadsdelspark
Ramnaparken			Stadsdelspark
Stadsparken
Stadsdelspark
Kransmossen
Strövområde
Kypeterrängen
Strövområde
Naturområde vid Mölarp/Gingri Strövområde
Rekreationsområde vid Storsjön Strövområde
Rya åsar
Strövområde
Ymerterrängen
Strövområde

Sjöbo
2
Centrum
28
Norrby		7
Centrum
25
Trandared
10
Centrum
1
Fristad
5
Viskafors
1
Sjöbo
1
Brämhult
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

20
18
34
17
55
14
12
44
20
46

Anna Lindhs park
Naturområde vid Kvarnsjön
Naturområde vid Kvarnbäcken
Ryssbybäcken
Skogsområde vid Sandaredsån
Hässleholmsparken
Kvarnbergsparken
Linnéparken
Naturområde vid Ankedammen
Naturomr. vid badet i Sandared
Sinnenas park
Sjömarkenbadet

Centrum
Norrby
Viared
Ekås
Sandared
Brämhult
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Sandared
Norrby
Sjömarken

26
10
1
2
9
10
14
9
2
7
3
2

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

18
34
40
24
37
48
16
15
49
35
32
38

Trandared
Sandared
Norrby
Trandared

19
5
2
2

II
II
II
II

57
35
32
54

Träffpunkt
Grönt stråk
Grönt stråk
Grönt stråk
Grönt stråk
Närpark
Närpark
Närpark
Närpark
Närpark		
Närpark
Närpark

Backgårdshagen
Stadsdelspark
Björkviks udde			Stadsdelspark
Byttorpssjön/Kolbränningen
Stadsdelspark
Ekarängen
Stadsdelspark
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Grönområde			Kategori
Fjärdingsparken
Stadsdelspark
Naturomr. Hässleholmssjöarna Stadsdelspark
Naturområde söder Viaredssjön Stadsdelspark
Naturområde vid folkhögskolan Stadsdelspark
Naturområde väster om Viskan Stadsdelspark
Ollonstupet			Stadsdelspark
Tokarpsberg
Stadsdelspark
Trollskogen
Stadsdelspark
Västergårdshagen
Stadsdelspark

Ort		Nr
Centrum
12
Centrum
22
Viared
4
Fristad  
1
Svaneholm
1
Trandared
7
Centrum
5
Sjöbo
13
Trandared
11

Klass
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Sid
16
17
40
12
42
54
15
21
55

Bogryds strövområde
Strövområde
Flymader
Strövområde
Gässlösa
Strövområde
Hestraparken
Strövområde
Horsåsens strövområde		
Strövområde
Kråkhults strövområde
Strövområde
Lundaskog
Strövområde
Naturområde m. Sandared/Sjöm. Strövområde
Naturområde vid Pickesjön
Strövområde
Odlingslandskap Brämhult m m Strövområde
Osdal/Bråt
Strövområde
Paradiset/Räveskalla
Strövområde
Sandevi och området söder om Strövområde

Svaneholm
Göta öster
Göta öster
Norrby
Gånghester
Dalsjöfors
Norrby
Sandared
Göta väster
Brämhult
Göta öster
Sjömarken
Sandared

2
19
18
1
4
7
11
2
1
3
17
1
1

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

42
28
28
32
53
51
34
35
30
46
28
38
35

Badplats Skalle
Träffpunkt
Baldersplatsen
Träffpunkt
Majorslunden
Träffpunkt
S:t Sigfrids Griftegård
Träffpunkt
Sagaparken och Sagavallen
Träffpunkt
Sandaredsparken		 Träffpunkt
Grönområde no om Dalsjöfors Närpark
Grönområde vid Hultamotet
Närpark
Naturomr. vid Elfsborgsstugan Strövområde
Bergdalslyckan/Björkängsvallen Träffpunkt
Grönområde utmed rv 40
Grönt stråk
Naturområde vid industriområde Grönt stråk

Fristad
Centrum
Göta öster
Göta öster
Centrum
Sandared
Dalsjöfors
Trandared
Ekås
Centrum
Viared
Trandared

6
6
4
16
4
4
8
1
1
10
2
4

II
II
II
II
II
II
II
II, III
II, III
II, IV
III
III

12
15
26
27
14
35
51
54
24
15
40
54

Lekplats Andgränd-Tranvägen
Lekplats Arkturus
Lekplats Asklandaparken
Lekplats Aspgatan
Lekplats Attoparken

Svaneholm
Norrby
Fristad
Brämhult
Brämhult

-

III
III
III
III
III

-

Lekplats
Lekplats
Lekplats
Lekplats
Lekplats
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Grönområde			Kategori
Ort		Nr
Lekplats Badhusvägen		
Lekplats		
Dalsjöfors
Lekplats Björkdalsvägen		
Lekplats		
Sjömarkens
Lekplats Björkvägen		Lekplats		Fristad 		Lekplats Björkängsgatan		Lekplats		Centrum
Lekplats Bogrydsvägen		Lekplats		Svaneholm
Lekplats Brotorp		Lekplats		Trandared
Lekplats Brämhults Torg		
Lekplats		
Brämhult
Lekplats Damastgatan		Lekplats		Brämhult
Lekplats Dövedalsparken		Lekplats		Brämhult
-

Klass
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Sid
-

Lekplats Ekvägen		Lekplats		Svaneholm
Lekplats Femtoparken		Lekplats		Brämhult
Lekplats Finkgatan-Trastgatan Lekplats		
Brämhult
Lekplats Finnvävsgatan		Lekplats		Brämhult
Lekplats Fixstjärnan		Lekplats		Norrby		Lekplats Gambaparken		Lekplats		Norrby		Lekplats Glacialplatsen		Lekplats		Trandared
Lekplats Granliden		Lekplats		Brämhult
Lekplats Hjärtats fröjd		
Lekplats		
Trandared
Lekplats Hultängen		Lekplats		Trandared
-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

-

Lekplats Kaprifolvägen		Lekplats		Fristad 		Lekplats Klockarebolet		
Lekplats		
Fristad 		
Lekplats Kärrvägen		
Lekplats		
Viskafors
Lekplats Larsgatan		Lekplats		Norrby		Lekplats Lorensberg		Lekplats		Fristad 		Lekplats Maskrosvägen		Lekplats		Sjömarken
Lekplats Megaparken		Lekplats		Brämhult
Lekplats Mollaparken		Lekplats		Brämhult
Lekplats Norrby Tvärgata
Lekplats		
Norrby 		
Lekplats Odparken		Lekplats		Brämhult
-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

-

Lekplats Peppargården		Lekplats		Trandared
Lekplats Porsvägen		Lekplats		Fristad 		Lekplats Ribbingsgatan		Lekplats		Norrby		Lekplats Ringvägen		
Lekplats		
Fristad 		
Lekplats Ripvägen		Lekplats		Ekås		Lekplats Rullstensvägen		Lekplats		Sandared
Lekplats Rydhem		Lekplats		Sandared
Lekplats Skänstad		Lekplats		Dalsjöfors
Lekplats Solgläntan		
Lekplats		
Göta öster
Lekplats Storängen		
Lekplats		
Göta öster
-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

-
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Grönområde			Kategori
Ort		Nr
Lekplats Stugvägen		Lekplats		Sandared
Lekplats Svensgärdeparken
Lekplats		
Trandared
Lekplats Tingsgatan		
Lekplats		
Göta öster
Lekplats Tullatorget		Lekplats		Norrby		Lekplats Tärnavägen		
Lekplats		
Fristad
Lekplats Åkervägen		Lekplats		Svaneholm
Lekplats Åsboplan		
Lekplats		
Fristad 		
-

Klass
III
III
III
III
III
III
III

Sid
-

Backåsaskogen			Närpark		Dalsjöfors
Bergsäterparken
Närpark
Trandared
Björkängsparken
Närpark
Centrum
Bodaparken
Närpark
Brämhult
Borgarskogen
Närpark
Centrum
Druveforskullen
Närpark
Göta öster
Erikslundsplatsen
Närpark
Sjöbo
Furuberg
Närpark
Göta öster
Grönområde Alideberg
Närpark
Sjöbo
Grönomr. söder om Nya vägen Närpark		
Viskafors

3
12
17
12
2
1
21
10
24
6

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

49
55
16
48
14
26
22
27
22
44

Grönområde vid bostadsområde Närpark
Svaneholm
Grönområde vid servicehus
Närpark		
Viskafors
Guldbrandshagen
Närpark
Trandared
Gånghester idrottsplats		
Närpark		
Gånghester
Hästhovsplatsen			Närpark		Trandared
Johannelundsparken
Närpark
Sjöbo
Kjellahagen			Närpark		Brämhult
Kronängsparken
Närpark
Norrby
Kv Astern
Närpark
Centrum
Lekplats Kullagatan
Närpark
Centrum

3
4
20
5
5
17
4
6
24
7

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

42
44
57
53
54
22
46
32
17
15

Långestenslyckan
Närpark
Sjöbo
12
Mulleskogen			Närpark		Dalsjöfors
5
Nanoparken			Närpark		Brämhult
6
Naturområde Enedalsg/Neum.g Närpark		
Trandared
6
Naturområde i Sparsör
Närpark
Fristad
7
Naturområde m. K./Åhaga
Närpark
Göta öster
7
Naturområde Sjöbo sommarstad Närpark
Sjöbo
8
Naturområde vid lasarettet
Närpark
Centrum
11
Naturområde vid Västeråsen
Närpark		
Norrby		
9
Ramnavallen			Stadsdelspark Norrby		7
Ramnalid			Närpark		Norrby		8
Röjdeparken
Närpark
Göta öster
11

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

21
49
46
54
12
26
20
15
34
34
34
27
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Grönområde			Kategori
Ort		Nr
Salängsparken
Närpark
Centrum
15
Skogstomteparken
Närpark
Centrum
23
Svenljungaparken norra
Närpark
Trandared
18
Svenljungaparken södra
Närpark
Trandared
17
Söderforsparken
Närpark
Trandared
22
Trådparken			Närpark		Brämhult
9
Viareds strand
Närpark
Viared
3
Viken				Närpark		Sandared
6
Älvsborgskullen
Närpark
Göta öster
2
Önparken			Närpark		Brämhult
8

Klass
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Sid
16
17
57
57
57
48
40
35
26
48

Grönområde verksamhetsomr. Rött stråk
Naturområde vid Påtorp
Stadsdelspark
Örestrand
Stadsdelspark
Övrigt naturområde Nya vägen Stadsdelspark
Naturområde norr bebyggelse Strövområde
Naturområde Tränningstorpasjön Strövområde

Sjöbo
Fristad
Sjöbo
Viskafors
Gånghester
Göta väster

14
2
4
3
1
2

III
III
III
III
III
III

21
12
20
44
53
30

Ekängsliden
Träffpunkt
Grönområde vid Björklundav. Träffpunkt
Grönområde vid Skogsfrugatan Träffpunkt
Grönområde vid Storegårdsgatan Träffpunkt
Gårdstunet
Träffpunkt
Kaptensplatsen
Träffpunkt
Lekplats Blombacken
Träffpunkt
Lekplats Brokadgatan		
Träffpunkt
Lekplats Budkavleparken
Träffpunkt
Lekplats Dungen
Träffpunkt

Sjöbo
Sjöbo
Sjöbo
Trandared
Trandared
Göta öster
Sjöbo
Brämhult
Trandared
Sjöbo

11
5
9
8
14
3
18
5
16
7

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

21
20
21
55
55
26
22
46
57
20

Lekplats Gabriellaplatsen
Lekplats Klostergården
Lekplats Kondoren
Lekplats kv Lärkan
Lekplats Lövåsen		
Lekplats Nelsonparken
Lekplats Villabergsplatsen

Sjöbo
Centrum
Centrum
Centrum
Sandared
Centrum
Centrum

20
3
21
20
3
16
19

III
III
III
III
III
III
III

22
14
17
17
35
16
17

Göta öster
Gånghester
Sandared
Sjöbo
Norrby

14
3
8
6
5

III
III
III
III
III

27
53
37
20
32

Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt

Lekplats Völundsparken
Träffpunkt
Mindre grönområde i bostadsomr.Träffpunkt
Naturområde Sandhults-Rydet Träffpunkt
Naturområde Sjöliden
Träffpunkt
Norrbyparken
Träffpunkt
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Grönområde			Kategori
Sommarleken
Träffpunkt
Tomteparken
Träffpunkt
Trandareds vall
Träffpunkt
Örnslänten
Träffpunkt

Ort		Nr
Sjöbo
15
Sjöbo
16
Trandared
13
Centrum
29

Klass
III
III
III
III

Sid
21
21
55
18

Grönområde vid Döbelnsgatan Närpark
Centrum
Grönområde vid Salmeniigatan Närpark
Centrum
Grönområde vid Ö. Kvarngatan Närpark
Centrum
Mellomgårdshagen		Närpark		Trandared
Naturområde vid järnvägen
Närpark
Göta öster
Stort grönområde i bostadsomr. Närpark
Gånghester
Svedjehöjden
Närpark
Göta öster
Söder om Viareds industriomr. Närpark
Viared
Söderljungen
Närpark
Trandared

8
13
18
9
6
2
12
5
15

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

15
16
16
55
26
53
27
40
57

Dammkullevägen
Sydvästra Flymader
Sydöstra Flymader

Stadsdelspark
Strövområde
Strövområde

Brämhult
Göta öster
Göta öster

2
20
21

IV
IV
IV

46
28
28

Dalsjöfors idrottsplats
Björbobacken
Broplan
Brämhults idrottsplats		
Drakskeppsparken
Grönområde vid bebyggelse
Grönområde vid N. Sjöbogatan
Götavallen

Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt
Träffpunkt

Dalsjöfors
Sjöbo
Sjöbo
Brämhult
Göta öster
Dalsjöfors
Sjöbo
Göta öster

1
25
22
7
15
4
10
5

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

49
22
22
48
27
49
21
26

Hedvigsborgs idrottsplats
Träffpunkt
Kil mellan Trädgårdsg./Myrg.
Träffpunkt
Naturområde vid Borås djurpark Träffpunkt
Naturområde vid Dalbogatan
Träffpunkt
Naturområde vid äldrecenter
Träffpunkt
Skolområde			Träffpunkt
Stenparken
Träffpunkt
Sven Erikssonsvallen
Träffpunkt
			

Göta öster
Trandared
Sjöbo
Norrby
Viskafors
Dalsjöfors
Sjöbo
Viskafors

13
3
19
4
5
6
23
2

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

27
54
22
32
44
49
22
44
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Uppdatera

Checklista för inventering av grönområden
Område:
1. Allmänna kvaliteter

Storlek:

Fastighetsbeteckning:

Inventerare:

Datum:

Beskrivning

Kommentar

Naturtyp
Mark

Skog

Äng/hage

Park

Åker/vall

Sjö

Strand

Vattendrag

Våtmark

Upplevs opåverkad

Inget buller o folkliv

Inga anlagda GCvägar

Naturliga stigar

Det vilda vs det
omhändertagna
Artvariation hos
växter och djur

Vatten

Bryn, viktig biotop
och rumsbildare!

Upplevelsekvaliteter
Det vilda
Det artrika/variation

Varierad natur

Kuperad terräng

Bär/svamp

Fiskevatten

Det rymliga

Ser ej vägar och
byggnader

Möjlighet till total
avskildhet utan
störningar

Möjlighet till längre
promenader

Utsikt/vidd

Det rofyllda

Upplevs fridfullt

Tystnad (<50dBA)

Rent och välskött

Idrottsplatser

Scen

Plats för åskådare

Lekplats

Minizoo, 4H-gård

Servering

Scen

Öppen och central
plats

Torghandel

Amfi-teater/scen

Fornminnen

Planteringar

Konst

Fontän/vattenspel

Vårdträd

Det gröna torget/mötesplats
(det omhändertagna)
Det festliga
Det kulturella
(det omhändertagna)

2. Särskilda kvaliteter

Kommentar

GC-vägar

Parkering
Handikapparkering

Fungerande
kollektivtrafik,
busshållplats

Stigar/vägar inom
området

Stigar framkomliga
med rullstol

Hela året

Möjligheter att ta sig till området

Skyltar till området

Upplevelse för
trafikanter

Ledstöd för
synskadade

Ramper

Skyltning inom
området

Hela området

Begränsad

Anpassade för
synskadade

Information om
aktiviteter

Information om
faciliteter

Reglerad
hundhållning
Information om
lutning, längd på
stigar m m

Tillfredsställande
belysning
Åtskilda gång- och
cykelvägar inom
området

Anpassad belysning

Ingen tät vegetation
som skymmer sikten

Vyer, öppet/slutet,
”trygg i ryggen”

Vägarna väl
underhållna året runt

Asfalt som underlag

Grus som underlag

Ingen svår lutning
(>1:20) på stigar

Terränganpassade,
följsamma stigar
Allmän möjlighet till
val mellan sol och
skugga

Helskugga /
HALVSKUGGA /sol
Tydlig information i
spåret
Möjlighet till
pedagogisk
verksamhet

Kreativa aktiviteter
som t ex kojbygge
Hinderbana,
styrkestationer

Allemansrätt
Information inom området

Trygghet/säkerhet
Sikt/överblickbarhet
Stigar/vägar
Terrängen
Klimatanpassning

Anordningar/anpassningar

Kuperad terräng

Med elljus

Olika längd

Möjlighet till skidlek,
pulkaåkning

Lekpart med
sandlåda, gungor etc

Tydlig information vid
start
Anpassat för barn
med
funktionsnedsättning

Fotbollsplan

Skidåkning

Skridskobana

Jämn yta för
spontanidrott t ex
brännboll

Ridstigar

Stig för
terrängcykling

Fiskemöjlighet

Vandring

Hinderbana,
styrkestationer

Brygga

Avskärmad brygga
för små barn

Badstrand

Anpassad för rullstol,
rollator, barnvagn

Omklädningsrum

Grillmöjlighet

Vindskydd

Utrustning

Sittmöjlighet

Vyer alt. utsikt

Utplacerade med
jämna intervall

Placering med utsikt

Anpassade för
funktionsnedsättning

Flyttbara bänkar

Servering

Flyttbara bord och
bänkar

Utescen

Sittplatser i
anslutning till
mötesplatsen

”Trygg i ryggen”,
placering med ngt i
ryggen

Utrustade med
skötbord

Utplacerade på
lämpliga platser

Fungerande tömning

Möjlighet till
källsortering

Naturanknutna aktiviteter
Badplats, badbassäng

Bänkar

Mötesplats
Toalett
Sopkärl/hundlatrin

3. Värden

Anpassad för
funktionsnedsättning
Utplacerade på
lämpliga platser

WC

Stig/spårmarkering

Naturlikt underlag

Möjlighet för barn till
lek i skugga

Idrott

Rastplatser

Information på andra
språk

Sittplatser med val
mellan sol och
skugga

Motionsspår/skidspår
Anordningar för lek

Det visuellla

Beskrivning

Tillgänglighet/framkomlighet

Framkomlighet inom området

Inga anläggningar
”Naturlikt” kan vara
som t ex cafeerskött. ”Vilt” ex . urskog

Information och
skyltning

Grillplatser
Torrdass

Naturlekplats med
stockar och stenar

Parkering, infotavla
Vad är ”lämplig”? Bör förtydligas.
Vad är ”lämpligt”? Bör förtydligas.

Beskrivning

Kommentar

Naturvärden
Naturvärden

Klass I

Klass II

Gröna stråk

För djur- och växtliv

Klass III

Klass IV

Funktionsnedsättning
Ja
DelNej
vis

Övriga

Klass V

Arkitektoniska värden
Arkitektoniska värden

Gröna stråk

Sammanhang,
länkar!

Främjar mänsklig
rörelse

Barn och unga

Äldre

4. Översiktlig bedömning

Kommentar

Användbarhet

Tillgodoses prioriterade gruppers
behov?

5. Total bedömning

Ja

Delvis

Nej

Ja

Bedömning

Total bedömning
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Delvis

Nej

Ja

Delvis

Klassning

Nej

7 Ordlista
Allaktivitetsplats Allaktivitetsplatser har koppling till lekplatser. Allaktivitetsplatser ska
gynna aktivitet, framförallt för barn och ungdomar.
Allemansrätt Genom allemansrätten får var och en passera på annans mark och kortare tid
uppehålla sig där. Rätten är emellertid begränsad: det får inte medföra nämnvärd skada eller
olägenhet för markägaren.
Barriär Exempelvis en väg eller ett vattendrag som hindrar eller begränsar tillgängligheten.
Biologisk infrastruktur Sammanlänkning och storskaliga samband mellan djurs och
växters livsmiljöer. Om en art försvinner i ett område är det viktigt att det är möjligt att
återkolonisera området. Ofta sker flyttning och spridning längs ledlinjer i landskapet.
Spridning mellan områden gynnas av korridorer i landskapet som t.ex. kantzoner, bryn och
vattendrag. Barriärer som t.ex. vägar, stängsel och öppet vatten missgynnar spridningen.
Biotop Biotoper används som begrepp för mindre enheter i naturen, t.ex. tallhedskog. Vi
har ett biotopskydd i Sverige, och EU har fastställt habitatdirektiv för biotoper.
Ekodukt Ekodukt finns på en del vägar och är oftast avsedda för djur att kunna ta sig
över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Ofta är det vägen som går över den så
kallade ekodukten. Under ekodukten finns normalt ingen väg eller vattendrag, vilket
konstruktioner av detta slag annars brukar vara avsedda för. Ekodukter byggs för att vägen
ska påverka naturen i så liten omfattning som möjligt.
IPCC FN:s klimatpanel.
Kompensationsåtgärd Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden som
går förlorade vid en exploatering återskapas eller ersätts. Det ska i första hand ske i det
närliggande området, men kan även ske på annan plats.
Nyckelbiotop Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa
områden har egenskaper som gör att de är viktiga för att hotade eller missgynnade arter i
skogen ska ha möjlighet att överleva.
		
Platsidentitet Platsidentitet omfattar inte bara en plats fysiska egenskaper, utan även hur
människor uppfattar platsen och vad de tillskriver den.
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Skyddsåtgärd Skyddsåtgärd är sådant som exploatören alltid ska göra för att förhindra
eller minimera skadan på ett värde enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Värdet ska
finnas kvar på den ursprungliga platsen.
Sociotop En plats för mänsklig aktivitet eller upplevelse.
Spontanidrottsplats En spontanidrottsplats är en mötesplats där barn, ungdom och vuxna
kan utöva fria aktiviteter utan krav. Den ska vara öppen för alla, den ska stimulera aktivitet
och social samvaro och den ska vara öppen för spontan verksamhet under stora delar av
dygnet.
Tillgänglighet Människans tillgång till naturen. Hållbara färdsätt som gång-, cykel- och
kollektivtrafik ska kunna användas.
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Samrådsredogörelse
Grönområdesplan
Handläggning
Stadskansliet har tillsammans med representanter från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till grönområdesplan för Borås Stad.
Grönområdesplanen har varit ute på samråd 1 november 2011 – 1 februari 2012.
Samrådshandlingen har varit tillgänglig i stadshuset och inbjudan har annonserats i
Borås Tidning den 3 november 2011.
Berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och bolag, intresseorganisationer och allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Sammanfattning
24 yttranden har inkommit.
I antagandehandlingen har följande ändringar gjorts.
•

Åtgärdslistan har tillkommit

•

Flera kapitel har flyttats till inventeringsdokumentet för att renodla de beslutande
delarna i Grönområdesplanen

Inventering:
• Förtydligande har gjorts i kapitel om Klimatanpassning.
•

Ordlistan kompletteras med ordet Tillgänglighet, där preciserat vad som menas med
tillgänglighet i Grönområdesplanen.

•

Kartmaterialet och tillhörande texter har omarbetats utifrån inkomna synpunkter.
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Inkomna synpunkter med tillhörande
kommentarer
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tidigare planering: Den tidigare Grönområdesplan för Borås Stad antogs av
kommunfullmäktige den 20 maj 1995. I november 2008 fattade
Kommunfullmäktige beslut att revidera Grönområdesplan under 2009. Vidare
beslutades att den kommande revideringen ska beakta en motion som kom under
2008 som förslog att ”varje grön-, natur-, eller miljöområde som tas i anspråk ska
ersättas med ett motsvarande grönområde”.
Länsstyrelsen har nu beretts tillfälle att lämna synpunkter på den nya
Grönområdesplan som har upprättats med syfte att utgöra ett tillägg till Borås
Stads översiktsplan. Stadens tillgång till grönområde är tryggad vid
exploateringsplaner för olika markanvändningsförslag.
Länsstyrelsens roll:
•

Länsstyrelsen skall vid samråd om översiktsplan särskilt ta till vara och
samordna statens intressen och i detta avseende

•

verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap miljöbalken (MB)

•

ge råd om tillämpningen av 2 kap plan- och bygglagen (PBL)

•

verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt

•

ge råd om sådana miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.

En översiktsplan som vunnit laga kraft är vägledande för kommande beslut. För
att den skall kunna vara vägledande i alla delar, är det viktigt att kommunen och
staten är överens om sådant som berör statliga intressen.
Sammanfattning: Länsstyrelsen anser att det är mycket positivt att kommunen
vidareutvecklar arbetet med en Grönområdesplan som kommer att utgöra ett
tillägg till den kommunomfattande Översiktsplanen. Grönområden är ett tungt
allmänt intresse särskilt i tätorterna (3 kap 6§ miljöbalken). Grönområdesplanen
kan bli ett utmärkt underlag för kommande beslut.
I det följande uppehåller sig Länsstyrelsen inte så mycket vid de stora förtjänsterna
i arbetet utan tar upp de frågor som behöver förtydligas samt några
rekommendationer.
Allmänt om förslaget: Planen är väl genomtänkt och kommer att bli ett bra
verktyg för framtida stadsplanering. Begreppet som används i indelningen av
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grönområdena är praktisk, betydelsefullt och mycket användbart. Att
definitionerna utgår både från det mänskliga perspektivet och djur- och växtlivet
gör planen än mer förståelig och tillämpbar.
Att grönområdena ska vara tillgängliga för alla och att de ska finnas inom räckhåll
är en positiv utgångspunkt. En möjlig invändning/synpunkt är beträffande
genomgången av de olika områdena att där tas såväl tillgänglighet som
framkomlighet upp. Det framgår inte av dessa punkter om området är tillgängligt
för rörelsehindrade eller rullstolsburna. Detta kan möjligen indirekt framgå under
"framkomlighet" men kunde vara tydligare.
Det är bra att Borås Stad vill införa kompensationsåtgärder som ska gälla vid
exploatering av alla klassade grönområden. Det vore önskvärt att detta utvecklas så
att även genomförande tid för åtgärder blir en viktig del i överenskommelse
förutom att tillgänglighet och värde blir jämförbar.
Länsstyrelsens synpunkter:
Bilaga: Inventering: Länsstyrelsen har granskat bilagan med inventering och
rekommenderar att kommunen undersöker om följande områden kan inkluderas i
Grönområdesplanen:
Asklanda (karta sidan 5) I den södra delen av Munkåns naturområde, bebyggelsen
vid ån, mellan ån och järnvägen samt öster om järnvägen finns en nyckelbiotop
(bäckdal, alsumpskog) som inte är inritad på kartan. Den värdefulla naturen följer
en bäck från samhället och österut.
Vid Påtorp är naturområdet större än vad som anges på kartan och även där finns
en nyckelbiotop, lövskog med naturvärdesklass 3 samt äldre artfynd av flodkräfta.
I norra Asklanda, vid Ana borde de artrika betesmarkerna med bl. a. nattviol och
slåttergubbe tas med. Betesmarken ligger strax öster om vägen.
Ekås: Mellan Rya åsar och väg och bebyggelse finns en mosse och naturvärden
SVO.
Viared: Eventuellt skulle mer av skogen mellan Pickesjön och Regementet kunna
tas med. Nu finns endast en mindre del inritad på kartan (nr 2).
Öndered: Väster om bebyggelsen vid Öndered finns en nyckelbiotop.
Sandared: Mellan område 7 och 8 finns i södra Sandared en lövskog med
naturvärdesklass 3 som inte är med på kartan.
Dalsjöfors, (Stora Dalsjöns norra spets) Bebyggelsen i Dalsjöfors östra del
omgärdas av värdefull natur som inte är inritad på kartan. Här finns lövskogar och
alsumpskog som ligger direkt öster om bebyggelsen. I skogarna finns särskilda
naturvärden från SVO och ett naturminne som är en mycket grov bok (465 cm i
omkrets).
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Direkt norr om Dalsjöfors norra delar finns lövskogar klass 3 samt Torpamossen
som inte finns med på kartan/text.
Trandared: I de östra delarna av norra Trandared och norr om Trandared finns
särskilda naturvärden från SVO och även en artrik betesmark (id 0C3-EBE,
TUVA Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering) med skyddsvärda arter.
Länsstyrelsen upplyser: Länsstyrelsen upplyser om att i och kring denna
grönområdesplan utbredning finns ett stort antal artfynd. Artfynd bör kontrolleras
med hjälp av Artportalen för att få en aktuell bild över vilka skyddsvärda arter som
rapporterats i områdena. Särskilt bör de arter kollas som är fridlysta, upptagna i
artskyddsförordningen och de arter som har särskilda åtgärdsprogram hos
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sidan 26 andra stycket: Notera att Godkännande inte kan förenas med 16 kap 9 §
miljöbalken utan endast tillstånd och dispenser.
Formuleringen för riksintressen bör omarbetas så den är mer i linje med
miljöbalken. D v s "åtgärder som på ett påtagligt sätt skadar riksintresset får inte
komma till stånd".
Beredning/deltagande: Detta samrådsyttrande har beslutats av Peter Nordström
efter föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen
har även företrädare för Naturvårdsenheten, Lena Smith deltagit. Samrådsyttrandet
utgör statens samlade uppfattning om planförslaget.
Kommentar:
Ordlistan kompletteras med ordet Tillgänglighet, där preciserat vad som menas med tillgänglighet
i Grönområdesplanen.
Flertalet av föreslagna ändringar på kartorna har lagts till.
Grönområdesplaner ersätter inte andra databaser som t.ex Artportalen. Dessa kommer även i
fortsättningen vara ett viktigt verktyg för naturvärden.
Skogsstyrelsen
I Grönområdesplanen finns viktiga områden och korridorer (röda och gröna stråk)
utpekade. Borås Stad har gjort ett försök att skapa en struktur som kan ligga till
grund vid framtida beslut om exploatering, så att de mest värdefulla områdena kan
aktas från negativ påverkan av förtätning av bebyggelse, vägbyggnad m.m. Detta
ligger helt i linje med Skogsstyrelsens arbete med att lyfta de sociala värdena i
skogen. Grönplanen kan bli ett stöd i Skogsstyrelsens kommande arbete med att
identifiera de skogsområden som har de högsta sociala värdena.
I stora delar av strövområdena utgörs den pågående markanvändningen av
skogsbruk. Skogsstyrelsens bedömning är att skogsbruket bör anpassas inom de
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delar som har högsta värde för friluftsliv så att rekreationsvärdena bevaras. Detta
får dock inte innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Kommentar:
De flesta av friluftsområdena är på kommunens mark och vi gör bedömningen av att skogsbruk
och friluftsliv går bra att kombinera
Kommunala och mellankommunala bolag
Borås Elnät AB
Ingen erinran
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
En Grönområdesplan är inte ett område som man normalt förknippar med
räddningstjänst men efter att ha läst igenom dokumentet vill vi lämna följande
synpunkter:
I planen skriver man en kort mening om att grönområden kan ”hantera ökade
vattenmängder”. Räddningstjänsten förslår att man i större utsträckning beskriver
hur och när man kan ta hjälp av gröna ytor kan hantera ”avrinning” från onormala
vattenmängder.
Räddningstjänsten önskar en beskrivning av när och hur man kan placera/bygga
för att använda gröna ytor som naturliga barriärer i planprogram/detaljplaner för
att reducera risker och konsekvenser vid olyckor.
Borås Stad har tagit fram en detaljerad översvämningskartering för del av Viskan
m.fl. I tillägg finns en översiktlig stabilitetskartering genomförd av Sweco 2004.
För att dra nytta av resultaten av dessa undersökningar och karteringar bör dessa
nämnas i grönområdesplanen så att man inte tappar bort frågorna vid framtida
planering.
I planen bör man nämna något om att inte förlägga gröna ytor nära ”farliga
objekt/områden” så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Vad som är
”nära” behöver man utreda för varje aktuellt ärende så att den situationsanpassas.
Räddningstjänsten kan bidra med kunskap kring var farliga objekt och områden
finns.
Kommentar:
Förtydligande har gjorts i kapitel om Klimatanpassning.
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Kommunala nämnder
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen avseende
grönområdesplan för Borås Stad.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen
avseende grönområdesplan för Borås Stad. Planen är mycket väl genomarbetad
vilket gör att inga missförstånd ska kunna uppstå beträffande vad som är tillåtet
respektive otillåtet. Nämnden har också egna åtaganden i planen för att utveckla
stadens gröna ytor genom bland annat spontanidrottsplatser och digitalisering av
våra friluftsområden.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att fortsätta anlägga spontanidrottsplatser
i Borås Stad. Under våren kommer ett handlingsprogram tas fram för var och hur
vi ska gå vidare under åren framöver. Planen kommer också att hantera eventuella
förbättringar av befintliga spontanidrottsplatser för att uppnå liknande standard på
alla platser. Spontanidrottsplatserna vänder sig idag till olika målgrupper. Tankar
finns om att anlägga senioridrottsplatser med bland annat redskap för stretchning
längs med Hälsans Stig. På andra ställen blir det näridrottsplatser med basket- och
fotbollsplan med mera som vänder sig till barn och ungdomar utan krav på att
man måste vara med i en förening.
Ett arbete pågår också i samarbete med Skogsavdelningen/Tekniska förvaltningen
att tillsammans se över våra friluftsområden. För vår del tittar vi initialt på
Kransmossen och Kypegården. Avsikten är att inom dessa friluftsområden
digitalisera bland annat spår och grillplatser för att senare publicera dem på Borås
Stads hemsida. Vi vill tillsammans öka intresset för turister och boråsare att ge sig
ut i skog och mark. Tanken är att man via en dator eller en smartphone kan se
området/spåret/grillplatsen och därmed bedöma om man vill besöka platsen.
Arbetet är påbörjat och kommer att publiceras under våren för att därefter utökas
med andra områden. I samma arbetsgrupp ingår också att ta fram en tryckt
friluftsguide för Borås Stad med en tidsplan på färdigställande under 2014,
delfinansiering för projektet kommer via LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) där bidraget står för hälften av kostnaden.
Under våren kommer tjänstemän på Fritids- och folkhälsoförvaltningen att arbeta
med framtagning av olika handlingsplaner för bland annat placering av framtida
konstgräsplaner och upprättandet av eventuella multiplaner fotboll under
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sommartid och isbanor vintertid. Grönområdesplanen kommer användas som ett
underlag.
Kommentar:
Åtgärdslistan har nu lagts in där nämndens åtaganden redovisas.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till yttrande över remiss om
Grönområdesplan.
Kulturnämnden ser positivt på förslaget till Grönområdesplan. Förslaget tyder på
goda intentioner och planen bör innebära ökad respekt för grönområdenas
betydelse.
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden instämmer i skrivningarna om grönområdens betydelse
gällande naturvärden, kulturvärden, rekreation, stadsbild, hälsa och livskvalitet.
Viktigt är närhet och tillgänglighet som beskrivs i förslaget. Nämnden påminner
extra om Västra Götalandsregionens riktlinjer som Kommunfullmäktige antog i
december 2009. Dessa anger att vid byggnation av anläggningar, strövområden,
stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, stråk för människor ska tillgängliga och
användbara miljöer (riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet) användas i
tillämpliga delar. Samma gäller för tillgänglighet till naturreservat för personer med
funktionsnedsättning.
Nämnden ser också vikten av att det finns gröna miljöer i anslutning till Borås
Stads nuvarande äldreboenden, skolor, förskolor och LSS-boenden samt vid de
byggnader som byggs i framtiden.
Till remissen hör en inventeringsbilaga med kartor som visar olika grönområden i
Borås Stad. På sidan 17 finns en träffpunkt (nr19) Naturområde vid Borås Djurpark
angiven där Lokalförsörjningsnämnden föreslår en minskning av området så att
fastigheten Hussvampen 1 undantas och att området begränsas till marken runt
Hussvampen 1. Skälet är att Lokalförsörjningsnämnden anser det lämpligt bygga
en förskola på den aktuella fastigheten. Runt förskoletomten är det lämpligt med
en ”träffpunkt” som angetts i planen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker planen i stort och poängterar speciellt
tillgängligheten samt yrkar på att fastigheten Hussvampen 1 ska undantas som
träffpunkt så att den även i fortsättningen ska vara möjlig att bygga på.
Kommentar:
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Gröna ytor vid kommunala servicefunktioner bör vara ett av flera kriterier som används vid
lokaliseringsstudier.
Kartbilagan korrigeras vid fastigheten Hussvampen 1
Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Grönområdesplan för Borås
Stad under förutsättning att synpunkterna i förvaltningens tjänsteskrivelse beaktas.
Nämnderna ska i sitt remissvar redovisa vilka åtgärder de åtar sig att genomföra
för att värna och utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.
Av de föreslagna åtgärderna föreslår förvaltningen att Miljö- och
konsumentnämnden ska ansvara för följande:
Åtgärd
Utreda den biologiska infrastrukturen
inom och mellan grönområdena i Borås
Informera för att öka kunskapen om
grönområdenas betydelse och värden

Uppskattad kostnad
Ingår i planen om biologisk mångfald

Ingår i ordinarie verksamhet t.ex. miljöutbildningar, miljöföreläsningar,
miljörapport m.m.
Säkerställa grönstråken av högsta
Budget och resurser kan inte uppskattas
naturvärde genom att utreda samtliga
utan behöver utredas och medel sökas.
intressekonflikter, avgränsa följande
Ryms inte inom den ordinarie
områden genom att beskriva hur breda verksamheten som det ser ut i dagsläget.
de ska vara och ge dessa ett formellt
skydd ex. genom att bilda naturreservat:
Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån,
Kvarnbäcken, passagen mellan rv 40
och östra delen av Viaredssjön
Utöver detta kan förvaltningen även delta i de förvaltningsövergripande grupper
som andra nämnder åtar sig att driva för att uppfylla Grönområdesplanens syfte.
Miljöförvaltningen anser att nedanstående åtgärder ska ingå i Grönområdesplanen
och att ansvarig nämnd och tidsplan ska pekas ut:
•
•
•
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Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista).
Ta fram en metod för uppföljning av om kompensationsåtgärderna
genomförs eller inte.
Ta fram en metod för uppföljning av att åtgärderna i Grönområdesplanen
genomförs. Redovisa uppföljningen varje mandatperiod.
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•
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Genomföra en resursbehovsutredning för att genomföra intentionerna i
Grönområdesplanen.

Kommentar:
Åtgärdslistan är nu inlagd i Grönområdesplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Grönområdesplanens status behöver tydliggöras enligt nämndens yttrande nedan.
I övrigt tillstyrker Samhallsbyggnadsnämnden grönområdesplanen med
nedanstående Justeringar.
Nämndens yttrande.
Grönområdesplanens status behöver tydliggöras. Nämndens uppfattning är att
Grönområdesplanen innehåller värdefullt underlagsmaterial vid bedömning av
lämplig markanvändning. Avvägning mellan olika intressen görs inte i
Grönområdesplanen. Det sker i fördjupad översiktsplan for staden, detaljplaner
och i bygglov.
Grönområdesplanen indelar skyddsvärd mark i fyra klasser. Nämnden anser
följande beträffande klasserna och dess betydelser.
Klass I - markanvändningen skall vara tvingande och i praktiken tolkas som en
planbestämmelse.
Klass II - markanvändningen skall vara näst intill tvingande och det skall föreligga
mycket starka skäl för avsteg.
Klass III - annan markanvändning kan tillåtas om ersättningsområde kan anvisas
inom närområdet.
Klass IV - omvandlas till Klass III.
Följande ändringar över klassificeringen i bilaga Inventering skall utföras:
6. Baldersplatsen (sid7) skall vara Klass II
10. Hässleholmsparken (sid38) skall vara Klass II
11. Boda (sid 38) skall vara Klass II
Avgränsningen av de gröna områdena är i Grönområdesplanen inte preciserade.
Slutlig avgränsning sker i detaljplaner och i samband med bygglov.
Kommentar:
Tillämpningen av Grönområdesplanen vid planläggning och exploatering ligger inom
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Statusen av dokumentet kommer att kunna följas
t.ex. via samhällsbyggnadsnämnden redovisning i den årliga uppföljningen av
Grönområdesplanen.
Grönområdesplanen kommer att vara ett av många underlag vid framtagande av en ny
översiktsplan.
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Klassningen har inte omformulerats med Samhällsbyggnadsnämnden har själva avgörandet i
bedömningen mellan exploatering och grönområdesplan vid exploatering. Vid planläggning och
exploatering ska kompensationsåtgärder tillämpas, vilket också ligger under nämndens ansvar.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet och anser att det är
oerhört viktigt att det skapas grönområden för rekreation i närmiljön.
Stadsdelsnämnden Norr
Nämnden tillstyrker samrådsremissen med vissa synpunkter enligt nedan:
Konflikter mellan olika intressen: Nämnden vill lyfta fram att Borås Stad behöver
införliva Grönområdesplanen i Översiktsplanen där man väger in olika intressen
vid stadsplanering. Då Grönområdesplanen inte har uppdaterats på över tio år är
det viktigt att se till att Grönområdesplanen systematiskt uppdateras.
Skötselplan och upprättande av spontanaktivitetsplatser: Nämnden tycker att Borås Stad
bör upprätta en skötselplan med skötselåtgärder för samtliga områden i
grönområdesplanen, anlägga spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära
park- och grönområden samt kvalitetshöja kommunens spontanidrottsplatser. I
skötselplanen ska även ingå att öka trygghetskänslan genom att inventera de gröna
platser i Borås som upplevs otrygga.
Nämnden menar även att det är värdefullt med att upprätta en friluftsguide över
grönområden och aktivitetsplatser.
Kompensationsåtgärder: Nämnden anser det vikigt att Borås Stad ser över
detaljplanebestämmelser i befintliga detaljplaner gentemot grönområdesklassning
och även utvärdera och ta fram en arbetsmetod (checklista) för
kompensationsåtgärder.
Definition bostäder med närhet till grönområden av hög kvalitet: Nämnden önskar att Borås
Stad definierar vad som avses med ”Bostäder ska ha nära till grönområden av hög
kvalitet” i kommunens Översiktsplan.
Tillgänglighet till gång- och cykelvägsnät strövområden: Nämnden vill lyfta vikten av att
utreda tillgängligheten och behov av gång- och cykelvägar till strövområde. Arbete
med planprogram för Fristad, Sjöbo och Knalleland har påbörjats hösten 2011. En
del i dessa planprogram utgör trafikutredningar där säkra, trygga och planskilda
vägar för fotgängare, cyklister och biltrafikanter ingår. Utveckling av gång- och
cykelnät anser nämnden är viktigt att bevaka i den framtida planeringen.
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Inventeringslista grönområdesplan, bilaga: Nämnden tillstyrker inventeringslistan och
åtgärdslistan för grönområden inom Centrum, Sjöbo och Fristad.
Nämnden vill även att Borås Stad ska beakta följande tillägg: Skötselplanen som omfattar
alla stadsdelsparkerna bör förbättras genom att man bättre beaktar ett systematiskt
försköningsarbete med bättre belysning och säkerhetsåtgärder.
Närparkerna som ofta är mindre parker behöver rustas upp då dessa idag har en
väsentligt sämre standard än stadsdelparkerna. Parkerna behöver få en bättre
skyltning, belysning och underhåll av både gångstråk och plantering. Parkernas
skogsområden behöver röjas och städas upp. Långestenslyckan och Johannelundsparken är två exempel på parker som upplevs otryggt och oskönt med
närliggande industrifastigheter. Parker fungerar ofta som gångpassager som binder
ihop staden. Det är viktigt att dessa parker kontinuerligt sköts om och förskönas
för att skapa trygga och vackra miljöer.
Träffpunkter som består av mindre grönområden och/eller lekplatser behöver ha
en varierad vegetation som fungerar året runt med buskar, träd och
blomsterplanteringar.
Borås Stad arbetar just nu med att ta fram strategisk plan för Knallelandsområdet,
planprogram för Sjöbo och Fristad samt ett antal detaljplaner för Centrum. Det är
vikigt att Grönområdesplanen tas med och beaktas vid framtagning av dessa
planer. Det är viktigt att Borås Stad har ett helhetsgrepp över stadsplaneringen där
man beaktar miljö, hälsa, tillgänglighet och kvalitet av grönområden lämpade för
alla åldersgrupper. Viktigt är även trygghet och säkerhet, upprustning, renovering
av grönområden och utveckling av grönt tranportsystem så som lokaltrafik och
gång- och cykelnät för att förverkliga visionen om ett hållbart Borås.
Kommentar: Grönområdesplanen kommer att vara ett av underlagen vid framtagande av ny
översiktplan. Enligt Borås Stads regler för styrdokument så ska de uppdateras var fjärde år.
Åtgärdslistan är nu inlagd i Grönområdesplanen som bedöms kunna genomföras under de
kommande fyra åren. Utvecklingen av Borås gröna ytor bedöms ske i lagom takt.
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ansvara för att ta fram en checklista för arbetet med
kompensationsåtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka förslaget till Borås Stads
Grönområdesplan.
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Det vore värdefullt om Stadsdelsnämnden Väster innan fastställandet, för
kännedom, får ta del av de förslag som aktuella förvaltningar lämnar in till
åtgärdslistan.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden har tagit del av planen med speciellt fokus på områdena inom
stadsdel Öster. I remissförfarandet har stadsdelsnämnden låtit det lokala
ungdomsrådet ta del av materialet för att lämna synpunkter. Ungdomsrådet har en
unik kunskap kring de grönområden och lekytor som är förtecknande och har med
stort engagemang och seriositet lämnat kloka synpunkter.
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka förslaget till Grönområdesplan för
Borås Stad under förutsättning att synpunkterna från stadsdelens lokala
ungdomsråd beaktas samt att planen kompletteras med tätorterna Äspered,
Dannike, Aplared och Rångedala.
Kommentar:
Ungdomsrådet SDF Öster har gått igenom de berörda stadsområdena och gett kommentarer på
texterna. Flertalet punkter har korrigerats utifrån synpunkterna.
Grönområdesplanens kartbilagor kommer inte att omfatta orterna Dannike, Aplared och
Rångedala. I dessa områden bedöms naturdatabaser vara tillräckligt stort stöd.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslag till ny grönområdesplan.
Tekniska förvaltningen anser att grönområdesplanen är ett gediget arbete som
kommer att bli värdefullt i kommande planeringsarbete. Det är viktigt att Borås
Stad ser detta som ett verktyg för en hållbar stadsutveckling i samklang med
naturen. Vi talar ofta om det positiva i infrastrukturens utveckling vilket är viktigt,
men det är lika viktigt att tänka på den biologiska infrastrukturen för att få ett
hållbart Borås in i framtiden.
Grönområdesplanen beskriver även att mark som tas i anspråk ska kompenseras
med annan likvärdig mark. Det är en bra tanke, men man måste ha med aspekten
att, eftersom man förstör befintliga värden räcker det inte att ersätta ”lika för lika”,
utan kompensationen bör ta hänsyn till att exempelvis en ek som är 200 år
egentligen inte kan ersättas. Man ska inte behöva komma i diskussionen att, vi
planterar en ny ek istället, så har vi löst problemet. I den praktiska användningen
av grönområdesplanen är det av allra största vikt, att de intentioner i detaljplaner
etc som planförfattaren kommit fram till efterlevs av exploatören. Det är
markavdelningen som ska ha en metod, eller ett arbetssätt för uppföljning när
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exploateringen har startat.
Åtgärder
Åtgärder som ska göras inom investering grönområdesplan skulle ex. vara att ta
fram ett komplett ytregister. Ytregistret beskriver vem som är ägare till ett område
och hur det är klassat. Både parkavdelningen och skogsavdelningen arbetar med en
inventering för att tydliggöra vem som är ansvarig inom Borås Stad då det kan vara
park-, skog- eller markavdelning som ansvarar för en grönyta.
Skötselplaner som beskriver åtgärder i de största parkerna säkerställer kvaliteten på
stadens viktigaste rum. Förslag till åtgärder samt prioritering hanteras av Tekniska
förvaltningen. Dessa åtgärder redovisas för Tekniska nämnden och uppföljningen
hanteras även den av Tekniska nämnden.
Finansiering
Den nya grönområdesplanen beräknas träda i kraft år 2013. För att kunna fullfölja
den föreslagna åtgärdslistan krävs budgeterade medel.
Tekniska nämnden kommer att äska 1 000 tkr/årligen för planerade åtgärder.
Åtgärder som senare är färdigställda redovisas för Tekniska nämnden.
Tekniska nämndens åtgärdslista
•

Uppdatering av ytregister, park-, skog- och markavdelning

•

Ansvarsfördelning park-, skog- och markavdelning

•

Upprätta en friluftsguide över Borås både digitalt och i bokform

•

Utveckla parkers innehåll så parkerna blir mer tilltalande

•

Digital parkguide över de tre största parkerna i Borås Stad

•

Skötselplaner över de tre största parkerna i Borås Stad med möjligheter till
uppföljning och redovisning

•

Genomföra resursbehovsutredning för att genomföra intentionerna i
Grönområdesplanen

•

Utveckla ett centralt grönområde i varje tätort för att öka ortens gröna
status.

•

Se över kommunägda grönytor i alla mindre tätorter och planera för
skötsel efter klassning

•

Gör en utvecklingsplan som diskuterar förändringar i grönstrukturen med
kompletteringar och eventuellt borttagande av grönområden samt
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eventuella behov av kvalitativ upprustning utefter avstånd, storlek, värden
och klassning som redovisas i grönområdesplanen.
•

Öka trygghetskänslan genom att inventera de gröna platser i Borås mest
centrala dela som upplevs otrygga. Bestämma minsta skötselnivå för de
gröna platser som är inventerade och upplevs som otrygga.

•

Informera för att öka kunskapen om grönområdenas betydelse och värden.

•

Upprätta en skötselplan, med skötselåtgärder, för samtliga områden i
grönområdesplanen

•

Anlägga spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park och
grönområden

•

Skapa natur och rekreationsleder ”Stadsdelsleder” genom att utnyttja
delsträckor i Linnémarschens långa sträckning

•

Utveckla Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts och rekreationsområden.

•

Utreda tillgängligheten och behov av GC till strövområden

•

Utveckla området runt Transåssjön som rekreationsområde

•

Utveckla Tokarpsberg som rekreationsområde

•

Kvalitetsutveckla naturområdet vid Sagavallen

•

Genomföra åtgärder enligt Viskanplanen

•

Utveckla och marknadsföra Knalleleden och Sjuhäradsleden

•

Utveckla området utmed Viskan i Borås tätort så att det blir mer tillgängligt
för allmänheten

Kommentar:
Åtgärdslistan har lagts in i Grönområdesplanen.
Utbildningsnämnden
Avstår från att yttra sig
Angränsande kommuner
Svenljunga kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra

14 (21)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2013-09-01

15 (21)

2011/KS0713 339

Samhällsplanering
Karin Johansson
Tfn 35 70 57

Övriga föreningar och privatpersoner
Mitt i Borås
Vi har tagit del av materialet och finner det väl genomarbetat. Vi vill poängtera att
utvecklingen av stadsparken är oerhört viktig för stadskärnans fortsatta välmående
eftersom parken är en besöksdragande destination i stadskärnan. Stadsparken
fungerar även som en trädgård för boende i city och bör så fortsätta. Ju mer
förtätning som sker i stadskärnan ju viktigare att parken fortsätter vara tillgänglig
och attraktiv att besöka. Idag finns flera delar av parken som behöver rustas upp
och vi förmodar att utvecklingen av Stadsparken fortsätter.
Vi vill även poängtera att vi håller med om vikten att planera för nya gröna ytor
när stadskärnan förtätas.
Borås naturskyddsförening
I planen beskrivs utförligt positiva effekter av grönområden för invånarna av
tättbebyggda områden, vilket inte nog kan betonas. Det framgår också klart, att
inga grönområden skall tags bort utan att ersättas. Borås Naturskyddsförening
instämmer till fullo i ovanstående. Vid ändring av grönområdens storlek,
utformning och klassificering (I-IV) önskar föreningen få möjlighet att yttra sig.
Kommentar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör avvägningar vilka som berörs av detaljplanen.
Naturskyddsföreningen finns med på förteckningen av organisatorer som kan vara aktuella vid
detaljplanesamråd/granskning. Samtliga plansamråd kungörs även med hjälp av annonsering i
Borås Tidning.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)
Vi anser att förslaget är mycket väl genomtänkt med hänsyn till både fauna och
flora samt att grönområdena ska vara till gagn för invånarnas hälsa och livskvalitet.
Vi har sett att ordet ”tillgänglighet” använts för att på olika sätt kunna nå parker
och strövområden. Enligt vårt sätt att se är tillgänglighet en möjlighet för alla att
kunna både ta sig till och använda sig av grönområdena, vilket innebär att det inte
får finnas trappor eller branta lutningar eller annat om kan försvåra
tillgängligheten. Eventuella ramper bör luta högst 1:20, och ledstråk bör finnas, då
blir tillgängligheten fullgod.
Vid nybyggnation bör hänsyn tas till att befintliga träd bevaras i största möjliga
utsträckning. Det tar tid innan nyplanterade träd och buskar växer upp. Allra
viktigast är att bevara träd, som idag växer utmed Viskan.
När vi läst igenom inventeringen har vi sett att Funningen och Bosnäs inte finns
med. Varför?
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För två år sedan togs frågan upp om en aktivitetsplats för vuxna, men sådan har vi
inte hört något mer om den. Det är kanske dags att planera för en sådan liknande
den som finns i Marks kommun.
Till sist anser vi att förslaget om en åtgärdslista är mycket bra.
Kommentar:
Tillgänglighetsbegreppets betydelse i Grönområdesplanen har nu preciserats i ordlistan.
Avgränsningen ar styrd av vilka delar som ingick i förra Grönområdesplanen och Gröna Ringen.
Övriga områden bedöms naturdatabaser vara tillräckligt stort stöd.
Miljöförvaltningen har påbörjat en inventering av träd inom Borås Stad.
Ett flertal aktivitetsplatser att finns i på plats, bl. a. vid Kransmossen, Kypesjön, Ramnasjön,
Viskafors, Hässleholmen och Dalsjöfors.
Pensionärsrådet
Vi anser att planen utgör ett bra underlag för stadens fortsatta utveckling.
Begreppet stad bör konsekvent användas. Samråd med de ”gamla
kommundelarnas” företrädare kan vara värdefullt, där stadens förorter kan
framföra sina synpunkter.
Som pensionärer med 60-100 års erfarenhet av naturens förändringar upplever vi
grönområdenas stora betydelse för klimat, luft och livsbetingelser. De möjligheter
som inte tillvaratas idag kommer i framtiden skapa stora problem och bli svåra att
återskapa.
Förtätning av bebyggelse och beläggning av mark i innerstaden får inte gå före
möjligheterna av att skapa grönområden med träd och växtlighet som begränsar
luftföroreningar och vattenflöden.
Servicefunktioner som fjärrvärme, avfallsförbränning, reningsverk jämte miljöfarlig
verksamhet bör inte bedrivas i miljöklassade områden där boende och
grönområden är kombinerade.
Miljöklassade områden kan med fördel kombineras med anläggningar för sport
och aktiviteter. Verksamhet som medför buller såsom skjutbanor bör förläggas
utanför grönområden som ligger nära boende.
Borås är gynnat av riklig tillgång på vattendrag och sjöar som ger många
möjligheter men kan därutöver anlägga dammar och vattenkonst i grönområden
nära boenden. I Svaneholm bör det gamla sjöavloppet mot Storsjön beaktas.
Naturområden vid varje skola bör omformas efter samråd med berörda rektorer.
Tillträde till områdena ska säkerställas.
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I strövområden är det viktigt att utnyttjandet underlättas genom vägunderhåll och
snöröjning.
Några funderingar i kartbilagan:
Sid 9, 22 Naturområdet vid Hässleholmssjöarna: Nybebyggelse bör begränsas.
Sid 12, 2 Almenäs: Utveckla naturvärdena och begränsa markanvändning för
bebyggelse.
Sid 13, 13 Trollskogen: Samma som Almenäs
Sid 18, 7 Naturområde mellan Kristineberg/Åhaga: Industrier bör inte etableras
där.
Sid 19, 9 Naturområde längs Viskan: Viktigt att försköna och göra tillgängligt.
Sid 20, 17 Osdal/Bråt: Bör inte användas som skjutfält. Viskan bör saneras.
Sid 22, 1, 2, 3 Naturområde vid Pickesjön, Tränningstorpasjön samt längs Viskan:
Kombination av boende och grönområden/strövområden kan utvecklas positivt.
Användning som skjutfält är olämpligt mht naturvärden och buller.
Sid 29, 2 Sjömarkenbadet: Utveckla naturvärdena.
Sid 37, 2 Dammkullevägen: Planlägg området (nära till Ymerterrängen)
Sid 45, 10 Kransmossen: Utveckla området ytterligare som friluftsområde.
Återhållsamhet med bebyggelse som inte utvecklar områdets rekreationsvärden.
Kommentar:
Synpunkter som avser placering av verksamhet behandlas inte i Grönområdesplanen.
Avvägningar görs i samband med detaljplaneläggning.
Utformning av grönområden och vattendrag samt skötsel och underhåll är för detaljerad nivå för
att behandlas i Grönområdesplanen.
Borås Stad förespråkar alltid delaktighet. Vid planering av grönområden intill skolor bör främst
elever vara med i planeringen.
Vissa texter i kartbilagan innehåller fel om vad översiktsplanen säger. Dessa har nu korrigerats.
Vissa av synpunkterna har tagits med.
Trädgårdssällskapet i Borås Stad
Borås Trädgårdssällskap vill framföra synpunkter på planen.
2:1 Övergripande mål: Vi ser det som viktigt att sällsynta och rödlistade arter bör få
möjlighet att fortleva på den plats där de finns och att detta beaktas så att intrång
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inte görs på dessa områden. Självklart är också att om livsmiljöer förstörs p.g.a
ändrad markanvändning att kompensationsåtgärder vidtas och att det finns med i
planeringen redan från början.
För övrigt saknar vi en diskussion kring Borås Stads parker, med utgångspunkt
från deras värde som turistmål.
Under ett antal år har trädgårdsintresset vuxit sig allt starkare i Sverige. I dess spår
arrangerar många trädgårdsföreningar bussresor med trädgårdsprofil för sina
medlemmar. Samtidigt reser många privat, inte minst för att besöka
privatträdgårdar de fått kontakt med via Internet, och söker då också efter andra
gröna utflyktsmål i närområdet. Där skulle parkerna i Borås Stad kunna vara ett
intressant alternativ.
Det finns redan idag ett antal vackra parker som skulle kunna locka besökare från
andra delar av landet. Annelundsparken, Ramnaparken, Majorslunden, Sinnenas
Park och Stadsparken är några exempel, som visar flera av trädgårdsvärldens
intresseområden. Parkerna erbjuder storslagna planteringar av rododendron och
azaleor, ett pionsortiment som tillhör de större i landet, en omfattande samling
gammaldags rosor, perennplanteringar och sommarblomsrabatter, samt en hel del
park som utgår ifrån människas fem sinnen.
Med någon form av marknadsföring skulle dessa pärlor kunna glädja fler än
boråsarna och samtidigt befästa parkernas ställning i Borås. Besökare från andra
kommuner innebär intäkter för stadens näringsliv, i form av kafé och
restaurangbesök och hotellnätter. Om konceptet utvecklas ytterligare, kan det
skapa intäkter vid parkguidning, försäljning av material med karor och växtlistor,
eller kanske hela ”parkpaketet” med allt från guidning, transportmedel, mat och
övernattning.
Att tala om ekonomi i samband med en ambitiös grönområdesplan kan kanske
uppfattas som provokativt. Men det är vår övertygelse att en verksamhet som
byter skepnad från ”tärande” till ”närande”, har större möjligheter att överleva och
utvecklas i en tid när anslag för skötsel av parker ställs mot vårdbiträden och
förskollärare.
2:2 Miljömål för borås Stad: Det är viktigt att det finns en strategi för den biologiska
mångfalden och att förluster förhindras.
Det är viktigt att värna om vårt djur- och växtliv genom att man avsätter områden
som är tillräckligt stora för att både djur och växtliv ska kunna fortleva.
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4:3 och 4:4 Kulturvärden: Inom kommunen finns flera parker, kyrkogårdar och alléer
som är viktiga att bevara. Inte minst ur historisk synpunkt där vi vill framföra att
man också vid planering och förändringar verkligen tar hänsyn till deras historiska
värde. Det finns parker från olika tidsepoker och där det är viktigt att bevara den
ursprungliga arkitekturen på parken även om man förändrar mindre delar av den.
Detta är viktigt för att bevara och förmedla vår kulturhistoria. Utvecklingen får
inte bli att förtätningen av bebyggelsen ger intrång på viktiga grönområden eller
parker.
I grönområdesplanen sid 15 ges exempel på tidstypiska parker men det finns flera
som ska bedömas på samma sätt ofta belägna inom de olika stadsdelarna.
Stadsdelarna har olika tidstyper beroende på vilken tid de utvecklades.
4:9 Klimatanpassning: Grönområden är viktiga dels när det gäller att filtrera bort
luftföroreningar men också att ta till vara nederbörden. De hårdgjorda ytorna
växer i en takt som kommer att bli besvärlig. När stora hårdgjorda ytor skapas är
det också viktigt att det samtidigt anläggs grönområden som också kan ta upp
vatten. Det är också viktigt att man inte låter hårdgöra parkgångar i grönområden
och att parker utan regnvattnet har möjlighet att tränga ner i marken.
7:7 Kompensationsåtgärder: Vi ser det också som mycket viktigt att
kompensationsåtgärder sker när grönområden skadas. Självklart ska de återskapas
eller ersättas med den vegetation och markområden som har skadats. En
kompensation ska också göras med betydligt fler träd än de som skadats. Ofta är
det stora träd som tas bort vilket sedan kräver att betydligt flera träd planteras för
att kunna ersätta de stora träden.
När en allé ska ersättas är der viktigt att man väljer så stora träd som möjligt för att
få en god ersättning redan från början.
Kommentar:
Stadens parker och grönområden får gärna utvecklas som turistmål. Dock tror vi inte att
Grönområdesplanen som dokument är det rätta verktyget för att marknadsföra dessa.
Vi anser att hänsyn tas i Grönområdesplanen för historiska värden och naturelement.
Miljöförvaltningen har påbörjat en inventering av träd i Borås Stad
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ser positivt på att få möjligheten att yttra sig angående
Grönområdesplanen och anser att det är viktigt att det ges utrymme för
grönområden i vår närmiljö.
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Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-01-25 att tillstyrka remissen i sin
helhet.
Privatperson AW
Min fastighet Sandared 1:24 gränsar till fastigheter med bostäder och mot
kommunens fastighet Sandared 1:333 närmast Viaredssjön. Jag avser att uppföra
byggnader inom den del av fastigheten som förslås vara grönområde samt dra fram
väg till byggnaderna. Denna del av fastigheten innehåller idag också vår
tennisbana. Fastigheten lämpar sig därför inte för grönområde.
Jag accepterar därför inte förslaget till Grönområdesplan i den del min fastighet
föreslås bli grönområde. Jag är medveten om att området närmast Viaredssjön är
ett uppskattat bad- och rekreationsområde och att området mellan fastigheten och
Viaredssjön, bör behållas som rekreationsområde utmed stranden. Däremot
används inte idag den delen av fastigheten som föreslås vara grönområde som
grönområde och den lämpar sig inte heller som sådant.
Kommentar:
Grönområdesplanen behandlar vilka ytor som har stora värden utifrån det gröna perspektivet.
Privatperson SP
Undertecknad har härmed nöjet avge yttrande över Borås Stads Grönområdesplan.
Mitt yttrande avser endast avsnittet Svaneholms tätort punkterna 1 och 4. Jag har
översiktligt tagit del av remissen utan att detaljgranska denna. Jag gillar idén med
planen som sådan. Såvitt jag förstår omfattar planen till vissa delar privat jord- och
skogsbrukad mark. Utan att känna till sändlistan förutsätter jag därför att Borås
kommungrupp av LRF finns med på listan.
Beträffande den del av planen som berör Svaneholms tätort vill jag anföra
följande:
Min fru och jag äger och brukar aktivt skogs- och jordbruksfastigheten Skrapered
1:11. Fastigheten ligger norr Viskan och fastighetsgränsen i söder ligger mitt i
Viskan. Fastigheten löper i princip från Bogryds bro till gamla gummifabriken.
Fastigheten omfattar även Lillån från dess utlopp i Viskan och cirka 300 meter
uppströms nordväst. Gränsen i norr ligger mot Borås Stads fastighet Skrapered
1:90,
Hela vår fastighet omfattas av en nyreviderad Grön Skogsbruksplan. Fastigheten är
certifierad enligt FSC och PEFC. Hela vår fastighet omfattas av del av
byggnadsplan för Svaneholm. Förutom kraven i certifieringen följer vi
Skogsvårdslagen och Ädellövskogslagen samt Miljöbalken och PBL i tillämpliga
delar.
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Vi är mycket väl medvetna om vår fastighets naturvärden och den stora betydelse
detta har för oss i vårt brukande. Vi inser också upplevelse och
rekreationsvärdena för de bostadsfastigheter som ligger insprängda eller gränsar
till oss. Denna närhet har tyvärr sina avigsidor genom nedskräpning och intrång i
vår fastighet. Tyvärr har begreppet Allemansrätt fått en mycket vidlyftig tolkning
bland många av våra grannar.
En stor del av vår fastighet har i skogsbruksplanen undantagits från brukande med
beteckningen NO = Naturvård Orört. Detta område sammanfaller, till stora delar,
med område 1 i grönområdesplanen. Andra delar av vår fastighet har klassats som
NS = Naturvård Skötsel och K = Kombinerat /naturvård-produktion/. Utmed
Viskan finns nedlagd och för närvarande obetad jordbruksmark. Detta omfattas av
punkt 4 Naturområde längs Viskan Grönt stråk. Detta område består dessutom av
lövskogs- och barrskogsdungar med vår inriktning på naturvård.
I vår långsiktiga målsättning med vårt brukande ingår skötsel med stort
hänsynstagande till den vackra naturen och de boendes närmiljö.
Med hänsyn till vad vi anfört ovan hävdar vi att förslaget till Grönområdesplan
inte i något avseende innebär inskränkningar i vårt ägande och brukande.
Beträffande texten i 1 Naturområde väster om Viskan ”Det kan eventuellt bli ett
naturreservat.” förutsätter jag att denna text tas bort som varande inaktuell.
Kommentar:
Text om eventuellt naturreservat är borttagen.
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SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Rivning av byggnader på Skaraborgsvägen/Alidelundsgatan på
Alideberg
På Skaraborgsvägen och Alidelundsgatan, vid infarten till Borås Djurpark och Borås Simarena, ligger tre
stycken flerbostadshus. Husen inhyser sammanlagt 17 lägenheter samt två lokaler. Samtliga tre
fastigheter ägs av kommunen och förvärvades under perioden september 2011 till november 2012 med
avsikt att rivas. Den nya cirkulationsplatsen på Skaraborgsvägen innebär att fastigheterna behöver ges
ny tillfart. Ett fjärde hus förvärvades i december 2010 och revs tämligen omgående.
Fastigheterna ligger strategiskt rätt, med tanke på den översyn som görs för ett nytt Event-område. När
fastigheterna rivits ges möjlighet att skapa en mer inbjudande entré till Event-området, Knalleland kan
ges en bättre tillfart från norr, nya trafikanknutna verksamheter kan ges möjlighet till etablering, OKQ8
kan ges en trafiksäkrare anslutning och ny tillfart till dessa fastigheter kommer inte att krävas.
Byggnaderna förvaltas och hyrs ut av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningen kommer efter
uppsägning av hyresgäster att bistå med hjälp till nytt boende.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att riva befintliga byggnader på fastigheterna.

2013-12-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2013-12-18
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0577 252
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 033-35 72 94
Datum/avdelningschef: 2013-12-11 / bh

Programområde: 2
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Sammanfattning

Översiktskarta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggande
inom Kantaten 1. Kvarterets användning ändras från
allmänt ändamål till bostäder. Kvarteret avgränsas med
hänsyn till område med mycket höga naturvärden.
Planområdet kan rymma ca 130 bostäder. Bebyggelseutformningen avses kunna fungera för såväl
bostadsrätt som hyresrätt och avstyckning av enskilda
småhusfastigheter. Planidén är hus längs slingrande
smala kvartersgator med huvudsakligen låg tät radhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus.

4

Radhusen är mestadels i två våningar och flerbostadshusen i fyra våningar med indragen femte våning. I
planuppdraget framhålls en sammanhållen gestaltning.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt Plan- och bygglagen 4:34 och 6
kap Miljöbalken. Skyddsvärd natur och fornlämningar
bevaras. Inga riksintressen berörs. Strandskydd på 100
meter från Byttorpssjön berörs inte. Bostadsexploateringen medför inte betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planbeskrivning
Detaljplan för Hestra, KANTATEN 1
m m, Borås Stad, Västra Götalands
län, upprättat den 4 november 2013.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggande
inom Kantaten 1. Kvarterets användning ändras från
allmänt ändamål till bostäder. Kvarteret avgränsas med
hänsyn till område med mycket höga naturvärden.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning.
Detaljplanen baseras på två godkända planprogram.
Efter detaljplanesamrådet tillkommer samrådsredogörelse och efter planutställningen/granskningen 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.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge, areal och markägare

Hestra ligger i nordvästra delen av Borås centralort,
knappt 4 km från Borås centrum. Planen omfattar
kvarteret Kantaten och intilliggande natur/parkmark.
Planområdet är ca 46 000 kvm. Kantaten 1 är i privat
ägo. Borås Stad äger omgivande mark.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Planprogram och detaljplaneuppdrag

Kommunfullmäktige har godkänt planprogram för
Hestra kv 3-6 m.m. den 20 april 2006. För kv Kantaten, före detta Hestra sjukhem, anger planprogrammet
bostadsanvändning. Byggnadsnämnden har redan 9
mars 2006 givit planuppdrag till Stadsbyggnadskontoret efter att Kommunfullmäktige 23 februari 2006
godkänt planprogrammet Lokaliseringsstudie för
marknära bostäder. Där bedömdes området lämpligt

för bostäder och beräknades kunna rymma 20-30 villatomter eller 40-100 i småhus eller flerbostadshus. En
sammanhållen gestaltning framhålls i uppdraget.
2.2 Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan, som anger allmänt ändamål för
kvarteret Kantaten, fastställdes av Länsstyrelsen 12
april 1976. Den gäller även angränsande områden
i kv Folkvisan i öster och parkmark i söder. Övriga
Byttorpsparken och Byttorpssjön ingår detaljplan
för Hestra 3 och Byttorpsparken från 15 maj 2008.
Huvudgatan Symfonigatan norr om kvarteret ingår i
detaljplan för första etappen av Hestra Parkstad som
vann laga kraft 1992.
2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås stad Öp06 anger spelregler
för hållbar utveckling.
Planområdet omfattas av Fördjupad översiktsplan för
Hestra, med rekommendationer för detaljplanering,
antagen av Kommunfullmäktige 21 december 1989.
Centrala utgångspunkter för översiktsplanen är hänsyn
till natur- och kulturvärden samt bostadssociala mål
som bl a att ge förutsättningar för en allsidigt sammansatt social struktur i området. Stadsdelsparkerna
Hestraparken och Byttorpsparken samt breda stråk av
naturmark mellan kvarteren är viktiga drag i planen.
Grönområdesplanen för Borås, antagen av Kommunfullmäktige i april 1995, redovisar Byttorpsparkens
och Byttorpsjöns natur- och rekreationsvärden.
I ”Skyddsvärd natur i Borås” anges området kring f d
Hestra sjukhem som ett område med naturvärdesklass
2, mycket höga naturvärden, ett större välgallrat ekbestånd som utgör en fortsättning av Rya åsars lövskogar.
2.4 Miljömål för Borås

Enligt miljömål för Borås ska de lokala miljömålen
integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot
sociala och samhällsekonomiska intressen. All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en sund,
trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. I
första hand ska ny bebyggelse placeras i anslutning
till fjärrvärme och ingen el och olja ska användas för
uppvärmning av nya byggnader. Ny bebyggelse ska
placeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Miljömålen anger att från 2005 ska dagvatten omhändertas lokalt i nya bebyggelseområden för att minska
påverkan på grundvattnet.
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2.5 Strandskydd

Strandskydd råder inom 100 meter från Byttorpssjön.
Planområdet ligger utanför detta område.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
De motstående allmänna intressen som avvägs är att
bevara naturvärden mot att exploatera välbelägen
mark för bostadsbyggande. Planområdet utgörs av
kvartersmark som tidigare är bebyggd med f d Hestra
sjukhem. I sydöst och nordväst finns vegetation enligt
naturvärdesklass 2, mycket höga naturvärden.
En behovsbedömning har gjorts utifrån Plan- och
bygglagen och Miljöbalken avseende betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Underlag för
bedömningen redovisas i avsnittet Konsekvenser.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Arbetsplatser och service
Arbetsplatser

Hestraområdet har gott om närbelägna arbetsplatser,
dels inom offentlig sektor i stadsdelen och dels inom
närbelägna industriområden längs Göteborgsvägen.

Arbetsplatserna i Borås centrum ligger inom en halvmils avstånd med god kollektivtrafikförsörjning och
Viareds industriområde nås på 3-6 km avstånd.
Offentlig service

I centrumanläggningen Hestra Midgård finns förskola,
skolbarnsomsorg och skola för barn från 6 år och upp
till årskurs 6. Inom centrumanläggningen finns även
bibliotek, idrottshall, matservering, café och fritidsgård. Förutom förskoleavdelningar på Hestra Midgård
finns Byttorpsgården med förskoleavdelningar på Byttorpsklint och Positivgården norr om Musikvägen.
Plats för en ny förskola vid Orkestervägen finns planlagd.
Kommersiell service

En servicebutik finns vid Hestra Midgård.
4.2 Trafik och tillgänglighet
Trafikförsörjning

Kvarteret Kantaten trafikförsörjs från Symfonigatan
som ansluter till Göteborgsvägen i söder och Alingsåsvägen i norr. Trafikmängden uppgår till 4300 fordon
per årsmedeldygn år 2007. I Trafiknätsanalys för
Borås, antagen av Kommunfullmäktige 2000 anges
Symfonigatan som huvudgata för biltrafik mellan tätortens olika områden med hastighet högst 50 km/tim.
Gång- och cykelvägen längs Symfonigatan ingår i det
övergripande cykelnätet.
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Symfonigatan och infarten till planområdet

Busshållplats finns i direkt anslutning till området.
Busshållplatsen på södra sidan Symfonigatan kommer
att flyttas eftersom den idag står på privatägd mark.
Infart till området bibehålls i nuvarande läge.
Parkeringsnormen för Borås, antagen av Kommunfullmäktige 1998, tillämpas för dimensionering av
parkeringsbehovet. För flerbostadshus erfordras 12
bilplatser och för gruppbyggda småhus erfordras 13
bilplatser per 1000 kvm bruttoarea.
Tillgänglighet

I handikappanpassningsprogrammet antaget 2001
anges att kommunen ska göra den fysiska miljön
tillgänglig för alla och oavsett funktionshinder och
göra Borås till en lättlillgänglig handikappanpassad
kommun.
Terrängen i kvarteret har måttliga lutningar så att
tillfredsställande lutningsförhållanden kan uppnås.
4.3 Fornlämningar/kulturminnen

Invid höjdpartiet i planområdets sydöstra del finns
fornlämningar i form av runda stensättningar, markerade på grundkartan. De ligger inom parkmark i
gällande detaljplan och ingår i Natur på allmän plats i
den nya planen.

I övrigt finns inte fornlämningar inom det aktuella
detaljplaneområdet enligt de arkeologiska undersökningar som genomfört i den tidigare planeringen av
Hestra.
4.4 Natur och rekreation

I Grönområdesplanen för Borås beskrivs stadsdelsparken Byttorpsparken och Kolarskogen. Stadsdelsparken
innefattar området kring Byttorpssjön och Byttorps
idrottsplats samt omgivande naturområden.
Byttorps idrottsplats har tre fotbollsplaner, två fullstora gräsplaner samt en grusplan för sjumannaspel
och klubbstuga.
En ny kommunal lekplats kommer att anläggas invid
bostadskvarteret Hestra 3 strax väster om Byttorps
idrottsplats.
Sjön är ett utsökt utflyktsmål där man både kan bada
och fiska. Många promenerar och motionerar runt
sjön. Ett sammanhängande nät av sparad natur eftersträvas för att ge en bra grönstruktur, bra närklimat,
god bostadsmiljö och bra spridningskorridorer. Även
Hestraterrängen används flitigt för närrekreation.
4.5 Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning daterad 2011-08-08 har
utförts av WSP. Där rekommenderas att kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras i samband
med projekteringen.

GRANSKNING
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Jordlager

Jorden består inom den största delen av området
överst mestadels av fyllning, som vilar på morän – antingen direkt eller via ett skikt av det tidigare ytlagret
av organisk jord. Jorden består inom en mindre del
längst i söder och sydväst överst av fyllning och därunder av organisk jord – i huvudsak torv men underst
troligen också gyttja - som via ett lager av sand vilar på
morän.
Den fältundersökning som utfördes omfattar sex provgropar fördelade över området och grävningen i dessa
avbröts av olika skäl (instabila schaktväggar, tillrinnande vatten, stora block, morän med mycket hög relativ
fasthet etc) på mellan ca 2,0 och 4,0 m djup under
markytan utan att berg påträffats.
Sättningsförhållanden

Sättningsförhållandena bestäms i den södra och
sydvästra delen av området framför allt av den torv
som där förekommer under befintlig fyllning. I torven
uppkommer avsevärda sättningar, om nya belastningar
påförs. Sättningarna blir proportionella mot torvens
tjocklek och belastningens storlek. Här pågår nu sättningar i torven under de tillfälligt upplagda jordmassorna inom området. Sättningsförhållandena inom
övriga delar av planområdet bestäms av den befintliga
fyllningen – framför allt där denna består av mulljord.
Naturligt lagrad mulljord förekommer i markytan
inom icke utfyllda delar av området men kan också
finnas under befintlig fyllning. All mulljord kan vid

belastning orsaka sättningar. I moränen under befintlig fyllning och organisk jord uppkommer däremot
inga nämnvärda sättningar.
Här rekommenderas och förutsätts att urgrävning görs
av all torv och mulljord under blivande byggnader och
i regel också under gator och hårdgjorda ytor. Befintlig
fyllning inom området, som inte utgörs av mulljord
eller mullhaltig jord, är inte sättningsbenägen i vanlig
bemärkelse men kan – helt eller delvis - vara utlagd
utan samtidig packning och av det skälet utgöra en
sättningsrisk. All befintlig fyllning måste därför undersökas m a p både sammansättning och fasthet för att få
underlag för beslut om lämpliga förstärkningsåtgärder.
Stabilitetsförhållanden

Stabilitetsförhållanden är generellt sett gynnsamma
och säkerheten mot skred är tillfredsställande. Inom
den södra delen av området, där det förekommer ett
flera meter tjockt torvlager under befintlig fyllning,
finns risk för lokala markgenombrott, om schaktning
utförs till stort djup i torven medan schaktkrönet
belastas av intilliggande uppfyllning till hög höjd. För
sådana arbeten skall schaktplaner upprättas i samråd
med geotekniker.
Geotekniska rekommendationer
Grundläggning

Byggnader kan grundläggas med plattor, utformade
till exempel som förstyvningar på betonggolvet, både
på den naturligt lagrade moränen och på uppfyllning.
Förekommande torv och olämplig, befintlig fyllning,

Hestra Sjukhem
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till exempel mulljord och mullhaltig morän, ska grävas
bort under blivande byggnader och i regel även under
övriga anläggningar. Återfyllning utförs med friktionsjord. All befintlig fyllning skall undersökas vad gäller
både sammansättning och fasthet och vid behov antingen schaktas bort eller packas under nya byggnader
och anläggningar. Golv kan utföras som golv på mark
efter ovan anvisade förstärkningsåtgärder.

Grundvatten

Grundförstärkning

Markradon

Urgrävning ska utföras av all organisk jord, i form av
mulljord, torv och gyttja, under och närmast utanför
blivande byggnader. Urgrävningen utsträcks utanför
blivande byggnad minst till ett avstånd från grundplattans kant (kantförstyvningen) lika stort som urgrävningsdjupet under grundläggningsnivån ökat med 0,5
m. Befintlig fyllning, t ex under och närmast utanför
den befintliga byggnaden och i gamla ledningsschakt,
skall i regel förstärkas genom packning, om den skall
lämnas kvar under nya byggnader. Omfattningen av
detta kan dock bestämmas först efter ytterligare undersökningar av fyllningens sammansättning och fasthet.

Området klassificeras som normalradonmark. Mätningar utfördes i juli 2011 i fem punkter fördelade
över området. Den uppmätta radongashalten i jordluften uppgår till mellan 5 och 35 kBq/m3 och medelvärdet de fem utförda mätningar uppgår till ca 17
kBq/m3. Byggnader ska utföras radonskyddande,
vilket innebär att grundplattan ska utföras så att luft
inte kan tränga in i byggnaden underifrån. Detta
ställer framför allt höga krav på att alla genomföringar i betonggolvet tätas effektivt och att inga
sprickor uppkommer i betonggolvet, t ex till följd
av ojämna sättningar.

Kompletterande geotekniska undersökningar

Förorenad mark

I samband med projekteringen av den planerade
bebyggelsen inom området bör en kompletterande
geoteknisk undersökning utföras. Syftet med denna
undersökning bör främst vara att bestämma utbredning och tjocklek hos torvlagret inom den södra och
sydvästra delen av området. Detta ger underlag för
beräkning av vilken omfattning urgrävningen av torv
kommer att få.

Tillfälliga upplag av massor har undersökts och redovisats i Rapport Miljöteknisk provtagning av jordmassor
Kantaten 1 (WSP 2011-05-30). Föroreningar som
överstiger riktvärden för känslig markanvändning
förekommer. Planbestämmelse införs om att upplag av
förorenade massor ska vara bortforslade och marken
dokumenterad till känslig markanvändning innan
området får bebyggas med bostäder.

Sammanfattningsvis kan sägas att grundvattenytans
nivå i ett område som detta, markytan är kuperad
och jorden i huvudsak består av morän, kan variera
avsevärt med årstid och nederbördsförhållanden. I den
södra, lägre delen av området, som har kontakt med
ett mindre mossmarksparti, kan man dock räkna med
en mer stabil grundvattenyta på nivån omkring +180.

Samtidigt bör egenskaperna hos den fyllning som
överlagrar torven undersökas för att bedöma i vilken
omfattning denna kan användas vid återfyllningen
efter urgrävningen. För att bedöma behovet av förstärkningsåtgärder i övrigt (utanför torvområdet)
bör detaljundersökningar utföras i läget för blivande
byggnader. Syftet är att bestämma förekomsten av
befintlig fyllning samt dess sammansättning och fasthet men också eventuell förekomst av mulljord under
fyllningen.

Sektion över planförslaget och avståndet till kvartet Folkvisan

GRANSKNING
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Flerbostadshus
4-5 våningar

Radhus
2-3 våningar

Komplementbyggnader,
carportar och transformatorstation
1 våning
Samlingslokal
1 våning

5. Planförslag
5.1 Bostäder
Bebyggelseutformning

Planområdet kan rymma ca 130 bostäder med tät
grupphusbebyggelse och inslag av flerbostadshus.
Planillustrationen visar ca 70 bostäder i gruppbyggda
radhus och 60 i fyra flerbostadshus. Bebyggelseutformningen avses kunna fungera för såväl bostadsrätt
som hyresrätt och avstyckning av enskilda småhusfastigheter.
Planidén är hus längs slingrande smala kvartersgator
med huvudsakligen låg tät radhusbebyggelse med
inslag av flerbostadshus. Radhusen är huvudsakligen i
två våningar och flerbostadshusen i fyra våningar med
indragen femte våning. I planuppdraget framhålls en
sammanhållen gestaltning.
Från kvarterets entrén fördelas bebyggelsen längs fyra
interna gångfartsstråk. Husens entrésida är utformad
som gångfartsstråk för att gå och vistas på men den
är även körbar för att nå de boendes bilplatser invid
husen. Den andra sidan vetter mot grönyta för lek
och rekreation. Kontakt mellan kvartersgatorna och
grönytorna skapas med tvärgående gångstråk och med
genomsiktlighet och öppenhet under vissa delar av
flerbostadshusen.
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I sydväst kan en gemensam samlingslokal för kvarteret
uppföras.
Vid entrén till området förläggs gemensamma utrymmen för carport och avfallshantering. Carportarna har
även funktion som bulleravskärmning mot Symfonigatan.
Förutom i carport ordnas parkering som öppna platser längs kvartersgatorna och i avslutningen av stråken,
dels under delar av flerbostadshusen och i mindre
omfattning som garage vid radhusen. Antalet platser
ska uppfylla parkeringsnormen får Borås.
Komplementbyggnader får uppföras i en våning.
Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad på
ca 5 meter. Höjdpartierna i nordväst och sydost med
värdefull vegetation bevaras till större delen.
Planbestämmelser

De befintliga naturpartierna i sydöst och nordväst,
som ingår i ett större område med naturvärdesklass
2, läggs som allmän plats NATUR. Det innebär att
delar av Kantaten 1 övergår till allmän plats. Samtidigt
görs en begränsad utvidgning av kvarteret i söder och
öster, på områden som inte är viktiga med hänsyn till
naturvärden.
I övrigt utgör planområdet kvartersmark på grund av
områdets eftersträvade struktur med de smala kvarters-

gator med 9 meter mellan husfasaderna och endast
4,5 meter smala körytor. Detaljplanen medger att
kvartersgatorna sammanbinds.
Planbestämmelserna är utformade med hänsyn till att
olika upplåtelseformer med olika fastighetsbildningsbehov ska vara möjliga. Därför finns planbestämmelser
om områden som ska vara tillgängliga för gemensamhetsanläggningar för olika funktioner; tillfart, parkering, carport, bullerskärm, samlingslokal, avfallshantering, ledningar, grönytor för lek och utevistelse
och dagvattenfördröjning samt för gångfartsstråk för
angöring, parkering och plantering vid entréer.
Exploateringen begränsas med att husdjup på högst
9,5 meter och bestämt våningsantal på en våning för
komplementbyggnader och samlingslokal, två eller tre
våningar för radhus och fem våningar för flerbostadshus.
Radhusen får uppföras i två våningar. För en fjärdedel
av radhusen inom kvarteret får därtill terrassplan med
bostadsrum på 45 kvadratmeter uppföras.
Utöver högsta antal våningar på flerbostadshus får
hisschakt och trapphus uppföras samt en våning
indragen minst 2 meter från fasad mot gångfartsstråk.
Balkonger med fri höjd minst 2,5 meter får utkragas
högst 1,5 meter över kvartersgatorna. Eftersom kvartersgatorna är smala får inte balkongerna glasas in.

GRANSKNING
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fjärrvärmeledningar. Ledningsstråk löper i nordsydlig
riktning, delvis via ett u-område för allmänna ledningar över kvartersmark.

Området ska hålla en sammanhållen färgsättning i
jordfärgsskala. Byggnaderna blir synliga från omgivningen uppifrån och en enhetlig takfärg i grått bidrar
till den eftersträvade sammanhållna gestaltning som
framhålls i planuppdraget. Färgsättningen regleras i
planbestämmelse.

Befintliga dagvattenledningar mynnar i ett dike vid
Byttorps idrottsplats som rinner ut i Byttorpssjön.
Nya ledningar inom kvarteret förläggs i de interna
körytorna, som ges planbestämmelse om att de ska
vara tillgängliga för allmänna ledningar.

För att bostäderna inte ska störas av buller från Symfonigatan erfordras bulleravskärmning. Längs Symfonigatan ges byggrätt för att uppföra carport, så som
planillustrationen visar. Planbestämmelse införs om
att den ska utformas för att fungera som bullerskydd,
vilket framgår av bullerutredningen.

El, tele, opto och fjärrvärme

El- opto- och fjärrvärmeförsörjning sker från ledningsnätet i Symfonigatan.
En ny elnätstationen placeras i norra delen av kvarteret
med användningsbestämmelse E, teknisk anläggning.
Om kvarteret, mot förmodan, inte ansluts till fjärrvärme kan ytterligare en elnätstation komma att behövas,
vars läge inte presicerats.

Områden som ska vara tillgängliga för befintliga
allmänna underjordiska ledningar, u-områden, som
finns i östra delen av kvarteret behålls och utökas
längs nordöstra kvartersgränsen p g a att kvartersmarken där utvidgas på nuvarande parkmark. Nya
u-områden förläggs i tillfartszonen och i gångfartsstråkens körytor för att möjliggöra kommunala ledningar.

Vatten och avlopp

Nuvarande anslutningspunkt för vatten, avlopp och
dagvatten finns i södra delen av kvarteret. Detaljplanen ger möjlighet till privata och/eller allmänna
ledningar inom kvarteret Kantaten.

5.2 Teknisk försörjning
Allmänna förutsättningar

Brandvattenposter finns på vattenledningen nära
fastighetsgränsen i väster och söder. Det ska normalt
inte vara mer än 150 meter mellan brandposterna och
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Teknisk försörjning finns utbyggd till kv Kantaten.
Ledningssträckningar finns längs infartsvägen till Byttorps idrottsplats och vidare längs gång- och cykelvägarna mot Hestra Midgård och kv Kantaten. Det
gäller såväl vatten och avloppsledningar som el- och
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därigenom inte mer än 75 meter till brandpost från
angöringspunkt. Tillgänglighet för släckningsfordon
beaktas i projekteringen.
Dagvatten

Dagvatten från takytor och vägar skall fördröjas och
renas genom infiltration inom området. En dagvattenutredning har gjorts av WSP, PM Dagvattenutredning
kv Kantaten, daterad 2011-07-12 och kompletterats
2013-09-27.
Exploateringen med bostäder bedöms inte medföra
ökade föroreningar till recipienten. Val av åtgärder
ska dock väljas så att eventuell risk minimeras. Endast
dagvatten från den tillkommande andelen hårdgjord
yta, jämfört med befintliga ytor, fördröjs. Dimensionerande nederbörd: 10 år, 10 min.
Lösning som föreslås: Nytt dagvattensystem anläggs
inom planområdet. Dagvattnet avleds till två punkter,
befintlig dagvattenledning i sydost samt mossmark i
sydväst. Dagvatten inom området bör i så stor utsträckning som möjligt avledas över grönytor eller
andra genomsläppliga ytor för att skapa fördröjningseffekter. Vatten som leds över sådana ytor ges möjlighet för infiltration vilket kan minska flödestopparna
samtidigt som rening av vattnet sker då föroreningar
kan bindas i vegetationen. 52 m3 fördröjningsmagasin
anläggs inom planområdet, dessa kan utformas genom
att anlägga dagvattenmagasin, perkolationsledningar
som kringfylls med makadam eller genom att anlägga
svackdiken på grönytor. Svackdiken utformas med
så pass flacka slänter att ytan under torrperioder kan
användas för uteaktiviteter. Dagvatten från trafikerade
ytor kan med fördel avledas via svackdiken då de har
en renande effekt. Anslutningspunkt mot sydväst
utformas genom ny dagvattenledning till ett nytt öppet dike och ut i mossmarken. Diket ska ligga inom
kvartersmark och ha erosionsskydd.
I mossmarken placeras en kupolbrunn som ska fungera som bräddning för mossen och dämed skydda
fotbollsplanerna och omkringliggande natur.
Avfallshantering

Vid entrén till området förläggs gemensamma utrymmen för carport och avfallshantering. Avfallsfordonen
ska ta sig till och från hämtstället på ett säkert sätt.
Avfall ska kunna hämtas av insamlande fordon utan
att dessa behöver backa. Plats för vändning skapas på
redovisade vändzoner.

6. Konsekvenser
6.1 Hållbar utveckling

Bostadsutbyggnad på Hestra är ur hållbarhetssynpunkt
lämplig, vilket framgår av nedanstående redovisning.
6.2 Hushållning med naturresurser

Lokalisering av bostadsbebyggelse till planområdet
innebär goda förutsättningar för hushållning med naturresurser genom begränsat transportbehov eftersom
det är nära till arbetsplatser, finns goda förutsättningar
för kollektivtrafikförsörjning och möjlighet till fjärrvärmeanslutning. Kvarteret Kantaten är sedan tidigare
i anspråkstaget för bebyggelse.
6.3 Miljö
Natur och rekreation

Inom planområdet är den viktigaste frågan exploateringens påverkan på område med naturvärdesklass 2.
Planförslaget innebär att dessa områden bibehålls som
och läggs som Natur på allmänplats. En naturinventering har gjorts. Inventeringen visar att området har
högt naturvärde men att det ändå kan bebyggas eftersom lövblandskogen och ädellövskogen är undantagna
från bebyggelse.
Vattenområden och vattenavrinning

Planområdet ligger inom vattenförekomsten Ryssbybäcken. Vattenförekomsten bedömdes år 2009 att ha
god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus.
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status och
god kemisk ytvattenstatus år 2015. Exploatering av
planområdet bedöms inte påverka vattenförekomstens
status negativt.
Miljömålen anger att från 2005 ska dagvatten omhändertas lokalt i nya bebyggelseområden för att minska
påverkan på grundvattnet. Hur detta kan ordnas framgår av PM Dagvattenutredning, kv Kantaten.
Kulturvärden

Inga fornminnen berörs av exploateringen. Invid
höjdpartiet i planområdets sydöstra del finns fornlämningar i form av runda stensättningar, markerade
på grundkartan. De ligger inom parkmark i gällande
detaljplan och ingår i Natur på allmän plats i den nya
planen.
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6.4 Hälsa och säkerhet

Den omgivningsfaktor som särskilt behöver beaktats
är trafiken på Symfonigatan.

nigatan endast om dessa radhus byggs i tre våningar.
Avseende maximalnivå visar beräkning inget överskridande av riktvärde utanför radhus långsidor.

Trafikbuller

Trafikmiljö

Symfonigatan utgör bullerkälla. Riktvärden för trafikbuller, som inte bör överskridas vid nybebyggelse av
bostäder, är 55 dBA ekvivalent nivå utomhus vid fasad
och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad.

Inom planområdet kan acceptabel trafikmiljö åstadkommas på de interna körytorna som utformas som
kvartersgator som bidrar till låga hastigheter. Gångoch cykelvägar finns till skola och närbelägna arbetsplatser.

Beräkning av trafikbuller, rapport reviderad 2012-0508, har utförts av WSP. Beräkningen baseras på trafikmängden ÅDT 5563 fordon totalt (uppräknat till år
2020) varav 6,6 % tunga fordon (andel tunga fordon
är uppskattad) och hastighet 50 km/h. Mellan nytt
bostadsområde och Symfonigatan ska det uppföras
parkeringar under tak. Dessa byggnader förutsätts vara
täta för att få en skärmande inverkan mellan vägbana
och bostadsområde. Skärmhöjd är i beräkningar 2,5
meter.
För flerbostadshusen klaras riktvärden för samtliga
fasader, både ekvivalent och maximal ljudnivå. Beräkning visar överskridande av riktvärde (55 dBA) med
1, 2 respektive 3 dBA vid radhusgavlar mot Symfo-
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Riskbedömning

Inga transporter av farligt gods berör planområdet.
Inom 200 meters avstånd från planområdet finns
inga riskobjekt/verksamheter som kan påverka omgivningen eller tredje man enligt Räddningstjänstens
inventering.
Förorenad mark

Temporärt upplag av jordmassor finns inom Kantaten
1. I Rapport från miljöteknisk provtagning av massorna redovisas föroreningshalter relaterat till Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning,
KM, respektive mindre känslig markanvändning,
MKM. Inom tre av de fyra delområden där massupplagen finns är föroreningshalterna sådana att massorna
inte kan användas för utfyllnad inom Kantaten som
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ska bebyggas med bostäder. Planbestämmelse införs
om att upplag av förorenade massor ska vara bortforslade och marken dokumenterad till känslig markanvändning innan området får bebyggas med bostäder.
6.5 Behovsbedömning

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdets tillåter användning för bostäder. Bebyggelse enligt
detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens
hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormerna
riskerar inte att överskridas p g a exploatering enligt
planen. Vad gäller miljökvalitetsnormerna för vatten har en dagvattenutrednings gjorts, som beskriver
hur man genom att anlägga fördröjningsmagasin ska
fördröja och rena dagvattnet.

7.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och bolag.
Arbetet har skett i samverkan med markägaren/exploatören Cernera och Mjöbäcks Entreprenad.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt Plan- och bygglagen 4:34 och 6
kap Miljöbalken. Skyddsvärd natur och fornlämningar
bevaras. Inga riksintressen berörs. Strandskydd på 100
meter från Byttorpssjön berörs inte.
Bostadsexploateringen medför inte betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen ovan.

7. Administrativa frågor
7.1 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden
7.2 Genomförandetid

Planens genomförandetid slutar 10 år efter att den
vunnit laga kraft.
7.3 Huvudmannaskap

Naturmark inom planområdet liksom omgivande
park- och naturmark samt intilliggande Symfonigatan
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
7.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
7.5 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik och radon, markföroreningar, trafikbuller och dagvatten samt naturinventering utgör planunderlag.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hestra, Kantaten 1 m
m, Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad den 4 november 2013 .
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. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2.Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättat på initiativ från Cernera AB.
Fastigheten ägs idag av ABCME Kantaten AB, nedan
kallad Explatören. Syftet med planen är att möjliggöra
bostadsbyggande inom fastigheten Kantaten 1.
2.1.Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2012

Granskning

4 kvartalet 2013

Antagande

1 kvartalet 2014

Laga kraft

1 kvartalet 2014

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

Respektive ledningsägare ansvarar för eventuell utbyggnad och säkerställande av ledningar i området i
den mån det erfordras.
2.4.Huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmän plats inom
detaljplaneområdet. Den allmänna plats som finns
inom området utgörs av naturmark. Övrig mark inom
planområdet utgör av kvartersmark för vilken exploatören ansvarar för byggnads- och anläggningsarbetena.
2.5.Avtal

Före antagande av detaljplanen ska exploateringsavtal
tecknas mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera kostnader för flytt
av busshållplats anpassning av gångstråk på naturmark
samt överlåtelser av mark.
Det markområde som i detaljplanen har användningsbestämmelse allmän platsmark och som ligger på
fastigheten Kantaten 1 ska utan ersättning överlåtas till
kommunen. För erforderliga avtal som kan behövas
tecknas för att säkerställa rätten att ta i anspråk kvartersmark för utbyggnad av ledningar, elnätsstation etc.
ansvarar respektive huvudman.
Det finns möjlighet för exploatören att diskutera med
huvudmannen för den ”allmänna VA-anläggningen”
om förutsättningarna och villkoren för ett eventuellt
kommunalt övertagande av ansvaret för VA-ledningar
inom kvartersmarken. Det är upp till exploatören och
huvudmannen att påbörja en sådan diskussion.

3.Fastighetsrättsliga frågor

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.
2.3.Ansvarsfördelning

Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd
som kvartersmark ansvarar Exploatören för genomförandet av samtliga byggnads- och anläggningsarbeten.
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Exploatören ska även bekosta den flytt av busshållplats
och anpassning av gångstråk som kommunen behöver
göra, detta beräknas kosta cirka 180 000 kr.

3.1.Fastighetsägare

Kantaten 1 ägs av ABCME Kantaten AB, övrig mark
ägs av Borås Stad.
3.2.Fastighetsbildning

Inledningsvis så förutsätts att Kantaten 1 ombildas så
att den överensstämmer med detaljplanens indelning
av kvartersmarken. När exploatören bestämt hur framtida fastighetsindelning ska utformas, kan Kantaten 1
delas upp i ett antal mindre fastigheter. För att reglera
ansvaret för utförandet och för framtida driften av de
anläggningar som behövs för fastigheternas gemensamma behov, kan en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas.
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Det sker genom en lantmäteriförrättning där man bl.a.
beslutar om vilka fastigheter som ska ha del i de olika
anläggningarna.
När exploateringsavtalet är tecknat ska kommunen
ansöka om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser mellan Exploatören och
kommunen. Exploatören ansöker om och bekostar
övriga fastighetsbildningsåtgärder som kan behövas för
att genomföra planen.
Respektive huvudman för allmänna ledningar som
har behov av att trygga sina ledningar ansvarar för att
eventuella avtal upprättas alternativt att ansökan om
bildande av ledningsrätt inlämnas till lantmäterimyndigheten.
3.3.Servitut och ledningsrätt

Ett flertal underjordiska ledningar finns i området. I
de fall där ledningarna flyttas kan fastighetsbildning
i form av ny förrättning behövas. Ledningar som
hamnar på kvartersmark markeras med u-område
alternativt prickmark och kan säkras med servitut eller
ledningsrätt.

4.Tekniska frågor
4.1.Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i området
och Kantaten 1 har befintlig anslutningspunkt i södra
delen av kvarteret.
Dagvatten från den tillkommande andelen hårdjord
yta ska tas om hand lokalt och fördröjas. Dagvattnet
föreslås avledas till två punkter, dels till den befintliga
anslutningspunkten i sydost dels till mossmark i sydväst. För dagvattensystemet inom kvarteret inklusive
fördröjningsmagasin med tillhörande erosionsskydd
och diken ansvarar exploatören. Huvudmannen för
dagvattnet ansvarar för utförande och driften av avskärande diken och kupolbrunn etc. på naturmarken.
Fjärrvärme finns utbyggt och försörjningen sker från
ledningsnätet i Symfonigatan.
4.2.El, tele och opto

Ledningar finns i Symfonigatan och det nya området
kan anslutas från dessa. Möjlighet till ny elnätsstation
finns vid utfarten till Symfonigatan.

4.4.Bulleråtgärder

Trafikbuller från Symfonigatan ska minskas genom att
det mellan Symfonigatan och det nya bostadsområdet
ska uppföras parkeringar under tak som ska vara täta
och ha en skärmande inverkan mellan vägbanan och
bostadsområde.

5.Ekonomiska frågor
5.1.Exploateringskostnader

I exploateringsavtalet ska regleras kostnader för åtgärder på allmän platsmark, flyttning av busshållplats etc.
som ska bekostas av exploatören samt hur överlåtelserna av mark ska regleras.
Kommunen kommer få kostnader för flytt av busshållplats och anpassning av gångstråk som uppskattas till
180 000 kronor. Ingen kostnad beräknas uppkomma
för inköp av allmän plats (natur) eftersom exploateringsavtalet kommer innehålla villkor om att allmänplatsmarken ska avstås utan ersättning.
Kommunens kostnader för utförande av avskärande
diken och kupolbrunn kommer finansieras genom
framtida anslutningsavgifter. Kommunen kommer
dessutom få intäkter genom försäljning av den kvartersmark som ska överföras till Kantaten 1.
Kvartersmarken inom planområdet kommer att initialt
bestå av endast en exploateringsfastighet. Exploatören
ansvarar för och bekostar utbyggnaden av de tekniska
anläggningarna inom fastigheten. Eftersom planen ger
möjlighet till att dela upp kvarteret i mindre fastigheter bör avtal upprättas med huvudmannen för de
allmänna VA-anläggningarna som reglerar villkoren
för ett eventuellt kommunalt övertagande av anläggningar inom kvarteret.
5.2.Ledningsåtgärder

I de fall ledningar behöver flyttas, eller på annat sätt
åtgärdas, på grund av exploateringen ska kostnaderna
för detta belasta exploatören.
5.3.Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

Markavdelningen

4.3.Trafik

Körytorna inom planområdet avses att utformas som
gångfartsstråk vilket kommer att ge låga hastigheter
och en bra trafikmiljö.

Edward Isaksson
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Samrådsredogörelse
Kantaten 1 m m, Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad den 4 november 2013.

Remisspart

2. Sammanfattning
17 remissinstans har framfört synpunkter vid samrådet. En berörd sakägare har under samrådstiden
inkommit med erindringar mot förslaget.

6

7HNQLVNDQlPQGHQ

[



6

0LOM|RFKNRQVXPHQW
QlPQGHQ

[



6

.XOWXUQlPQGHQ

6

6WDGVGHOVQlPQG
9lVWHU

[



6

/RNDOI|UV|UMQLQJV
QlPQGHQ

[



6

/lQVVW\UHOVHQ

[



6

/DQWPlWHULP\QGLJ
KHWHQ

[



6

%RUnV(QHUJLRFK
0LOM|$%

[



6

%RUnV(OQlW$%

[



6

5lGGQLQJVWMlQVWHQ

[



6

+62L%RUnV

[



6

3ROLVP\QGLJKHWHQ

6

6NDQRYD

[

6

9lVWWUD¿N$%

[

6

+\UHVJlVWI|UHQLQJHQ

[



6

6*,

[



Sakägare

•

•

22

6

%RHQGH)RONYLVDQ

[

Svar datum

.RPPXQVW\UHOVHQ

2.1 Ändringar av planförslaget

Utställningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
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1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20, avseende planförslag upprättat den 30 november 2011, har ägt rum under tiden
19 december 2011 - 1 februari 2012 och har annonserats i Borås Tidning 18 december 2011. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset, samt biblioteket på Hestra Midgård.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
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Bullerutredningen har reviderats för att förtydliga
att det är möjligt att bygga bostäder enligt detaljplanen utan att riktvärdena för buller överskrids
om man bygger en bullerskärm längs Symfonigatan.

•

Grundkartan har kompletterats med symboler
som markera fornlämningar.

Planbeskrivningen har ändrats så att det framgår
att det är möjligt att sammanbinda gångstråken.

•

Plankartan har reviderats för att bli mer lättförstålig.

•

En naturinventering har genomförts. Planbeskrivningen har kompletterats med slutsatser från
naturinventeringen.

•

Planbeskrivningen har kompletterats i avsnittet
om miljökvalitetsnormerna för vatten.

•

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har kompletterats angående hantering av
dagvatten.

•

Planbeskrivningen har förtydligats vad gäller
teknisk försörjning.

•

En ny sektion, som visar den nya bebyggelsens
placering, har lagts in i planbeskrivningen.

2.2 Beslutsförslag

Nämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen som
sin egen samt att sända upprättad handling på granskning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås även besluta
att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan.
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3. Synpunkter under samråd

Kommentar

3.1 Remisspart

Grundkartan har kompletterats med symboler som
markerar fornlämningar.

S01 Kommunstyrelsen

Av planförslaget bör det bättre framgå att det finns
möjlighet att sammanbinda gångstråken i ändarna för
att slippa vändzoner.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot
planförslaget
Kommentar

Planbeskrivningen har ändrats så att det framgår att
det är möjligt att sammanbinda gångstråken.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar tillstyrka detaljplanen.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till yttrande över detaljplan för Hestra, KANTATEN 1 m.m.
Borås Stad, upprättad den 30 november 2011.
I ”Skyddsvärd natur i Borås” anges området kring f.d.
Hestra sjukhem som ett område med naturvärdesklass
2, mycket höga naturvärden, ett större välgallrat ekbestånd som utgör en fortsättning av Rya åsars lövskogar.
Planområdet ligger utanför strandskyddat område.
Invid höjdpartiet i planområdets sydöstra del finns
fornlämningar i form av runda stensättningar, markerade på grundkartan enligt planbeskrivningen men
detta saknas på detaljplanen och finns inte redovisade
under grundkartans beteckningar eller under planbestämmelser. De ligger inom parkmark i gällande
detaljplan och ingår i Natur på allmän plats i den nya
planen.
Planområdet är tänkt att rymma ca 130 bostäder med
tät grupphusbebyggelse och inslag av flerbostadshus
dvs. 70 bostäder i gruppbyggda radhus och 60 i fyra
flerbostadshus, slingrande smala gångfartsstråk med
radhus i två våningar och flerbostadshusen i fyra
våningar. Färgsättningen avses få en sammanhållen
färgsättning i jordfärgsskala. De befintliga naturpartierna i sydöst och nordväst, som ingår i ett större område med naturvärdesklass 2, läggs som allmän plats
NATUR och innebär att delar av Kantaten 1 övergår
till allmän plats.

S05 Stadsdel väster

Detaljplanen har sänts för granskning till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet är att möjliggöra byggande
av ca 130 bostäder inom planområdet. Bebyggelsen
avser att fungera såväl som bostadsrätt, hyresrätt och
avstyckning av enskilda småhusfastigheter.
Strandskyddet på 100 meter från Byttorpssjön berörs
inte.
Arbete pågår med projektering av Hestra förskola, vid
Orkestervägen.
Inom Stadsdelsförvaltningen Väster pågår en kartläggning och översyn av verksamheternas lokaler och deras
förutsättningar. Inriktningen i arbetet med lokaler för
förskola och skola är att kunna skapa tillräckligt stora
enheter för att nå flexibilitet och dynamik i användningen av lokaler.
Bostadsbyggande i området innebär förutsättningar
för hushållning med naturresurser genom goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och möjlighet
till fjärrvärmeanslutning. Inom planområdet finns ett
område med naturvärdesklass 2. Planförslaget innebär
att dessa områden bibehålls och läggs som Natur på
allmän plats.
S06 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden har fått rubricerande detaljplan för yttrande.
Detaljplanens syftar till att möjliggöra bostadsbygganden inom Kantaten 1. Kvarterets användning ändras
från allmänt ändamål (Hestra sjukhem) till bostäder.
Planområdet beräknas kunna rymma 130 bostäder.
Nämnden ansvarar för byggnation av förskolor och
konstaterar att med ett så stort tillskott av lägenheter och med en kort utbyggnadstid kommer det att
påverka efterfrågan av förskoleplatser betydligt. I
skrivningen till planförutsättningarna nämns ett antal
förskolor i omgivningen och den planerade byggnationen av en ny förskola vid Orkestervägen. Dessa
förskolor har idag inga platser lediga varför det behövs
en planering för fler skolor i samband med att det
byggs mer bostäder på Hestraområdet. I övrigt har
nämnden inget att erinra mot planändringen utan
ser det positivt att det byggs fler bostäder som ger en
förtätning i stadsmiljön.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna
detaljplanen med ovanstående kommentarer
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Kommentar

Planering för förskola ryms inte i planuppdraget utan
får ske parallellt.

Korallticka, som har noterats ett hundratal meter
från berörd lövskog, indikerar att skogen kan ha höga
naturvärden vad gäller förekomst av artskyddade eller
fridlysta växter och djur.

S07 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen är positiv till kommunens vilja att
tillskapa nya bostäder inom planområdet för KANTATEN 1 m m. Däremot behöver frågor med avseende
på de boendes och övrigas hälsa och säkerhet lösas gällande buller, för att planen inte ska komma att prövas
om den antas.
Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. l§
Hälsa och säkerhet
Buller

Planen medger en 2,5 meter tät skärm som avser
skydda bostäderna mot störningar från trafiken på
Symfonigatan. Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå
kommer enligt bullerutredningen tillhörande planen
trots detta skydd att överskridas för bostäderna på
gavlarna mot Symfonigatan. Riktvärdena för buller
ska klaras då planområdets geografiska läge inte kan
sägas uppfylla kraven för att vara ett avstegsfall enligt
Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen.
Kommunen behöver alltså arbeta vidare på att bostäderna med tillhörande uteplatser ska klara Riksdagens
riktvärden för att planen inte ska komma att prövas
vid ett antagande.
Råd enligt 2 kap. PBL
Geoteknik

Statens Geotekniska Institut (SGI) har tagit del av
föreliggande plan och inkommit med synpunkter daterade 2012-02-13. Yttrandet bifogas i sin helhet här.
Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning än SGI.
Naturmiljö

Planområdet utgörs idag, utöver ett vårdhem, av en
mindre sydlig del av ett större sammanhängande
lövskogsområde som fortsätter norröver planområdet.
Planeringen av bostadsområdet Kantaten 1 har tagit
hänsyn till omgivande lövskog och endast en mindre
del av träden längs den sydvästra kanten kommer
att beröras och inte väsentligt påverka lövskogens
naturvärden. Länsstyrelsen har inga dokumenterade
särskilda artfynd från platsen, men vill rekommendera
kommunen att göra en naturinventering i skogspartiet
före exploatering. Detta bör göras med avseende på
odokumenterade arter.
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Kulturmiljö

Invid höjdpartiet i planområdets sydöstra del finns
fornlämningar i form av runda stensättningar. Området är undantaget exploatering och i plankartan är
området markerat som NATUR. Fast fornlämning ska
dock vara tydligt utmärkt på plankartan.
MKN för vatten

Enligt 2 kap, 2 § PBL får planläggning inte medverka
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Av planbeskrivningen framgår det att planens
genomförande inte kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. Länsstyrelsen ser dock gärna att
kommunen utvecklar sitt resonemang och motiverar
denna bedömning.
Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Beredning

Vad som angivits ovan gäller som statens samlade
myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika
framförda synpunkter.
Kommentar

Att riktvärdena för buller överskrids i och med förslaget är en misstolkning. Bullerutredningen har
reviderats för att förtydliga att det är möjligt att bygga
bostäder enligt detaljplanen utan att riktvärdena för
buller överskrids om man bygger en bullerskärm längs
Symfonigatan. På plankartan finns en bestämmelse
som innebär att bullerskärm måste byggas.
Statens Geotekniska Institut gör bedömningen att
hela området behöver byggas samtidigt på grund av de
geotekniska förutsättningarna. Yttrandet förmedlas till
exploatören. Planbeskrivningen redogör utförligt för
de geotekiska förhållanderna.
En naturinventering har genomförts. Planbeskrivningen har kompletterats med slutsatser från naturinventeringen.
Planbeskrivningen har kompletterats i avsnittet om
miljökvalitetsnormerna för vatten.
S08 Lantmäteriet

Detaljplanen har utformats som ett ”storkvarter” med
varierande bebyggelsetyper och med möjlighet till
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uppdelning av kvarteret i olika bostadsfastigheter. Vid
en uppdelning behöver vissa funktioner lösas genom
inrättande av en eller flera gemensamhetsanläggningar.
Ansvaret för inrättandet av dessa är fastighetsägarnas.
I planbeskrivningen anger man att anslutningspunkt
för vatten, avlopp och dagvatten finns i södra delen av
området, vilket torde tolkas som att fastighetsägarna
ska ansvara för ledningarna inom kvarteret. I avsnittet
”Teknisk försörjning” anges dock att nya ledningar
inom kvarteret ska förläggs i körytorna som ska vara
tillgängliga för allmänna ledningar. Beskrivningen
skulle kunna tolkas som att kommunen avser ansvara
för ledningar på kvartersmark. Planbeskrivningen bör
således förtydligas.
Även om det är tänkt att vägar och VA-nätet ska vara
enskilt, vill vi understryka vikten av att man beaktar
de kommande fastighetsägarnas intressen. Vägar och
VA-ledningar ses ofta som anläggningar av ”kommunalteknisk natur”. Det är därför inte osannolikt att
det vid efterföljande anläggningsförrättning kommer
framställas önskemål om ett kommunalt övertagande.
Det är vore önskvärt att bevekelsegrunderna för
ansvarsfördelningen mellan enskilda och kommunala
åtaganden framgick av planhandlingarna.
Från lantmäteriets sida har vi inte någon uppfattning
kring frågan om vilken ansvarsfördelning som i det
aktuella fallet är lämpligast, utan vår förhoppning är
att det alternativ som väljs bygger på ett väl avvägt
och medvetet ställningstagande från de inblandade
parterna
Kommentar

Avfallsfrågor:

Det är bra att ni valt att lägga avfallshanteringen med
utrymmen utanför själva området och att det där skall
finnas vändzoner för detta. I handboken gällande avfallsutrymmen som Avfall Sverige har tagit fram finns
alla riktlinjer. Där framgår hur utrymmena skall vara
utformade, vilka krav som gäller avseende lutningar på
dragvägar m.m.
Kommentar

Redigeringar har skett i de nämnda texterna. Diskussion om förbindelspunkt för VA får föras med exploatören.
S10 Borås Elnät AB
Elnät

För att klara elförsörjningen till det planerade området
kommer elnät att placera en ny transformatorstation i
E-området.
I dagsläget finns det en abonnentstation i befintlig
byggnad som måste kopplas ur innan rivningsarbetena påbörjas. Fastighetsägaren måste därmed beställa
urkoppling av abonnentstation från Borås Elnät.
Stadsnät

Stadsnät har befintliga ledningar inom området. Dessa
skall beaktas och ev. flyttas i samband med nybyggnation. Aktuell exploatör ansvarar för detta och står för
kostnaderna.
Kommentar

Synpunkterna har förts vidare till exploatören.
S11 Räddningstjänsten

Detaljplanen kan inte fastställa om det interna VAnätet ska vara privat eller kommunalt. Planen ger
förutsättningar för båda lösningarna. Redogörelsen har
utvecklats i Genomförandebeskrivningen.
S09 Borås Energi och Miljö
Vatten- och avloppsfågor:

Under stycke ”5.2.5 Dagvatten” bör första meningen
tas bort. ”Dagvatten ska omhändertas lokalt”.
I nästa mening bör ”infiltreras” bytas ut mot renas.
Förslag: ”Dagvatten från takytor och vägar skall fördröjas och renas genom infiltration inom området”.
Under stycket ”4 Tekniska frågor” ”4.1 Vatten avlopp,
dagvatten samt värme” bör meningen ”Dagvatten ska
omhändertas lokalt” tas bort. Det är oklart exakt var
förbindelsepunkt för VA ska vara för fastigheterna
inom området. Detta ska diskuteras vidare i planarbetet.

Räddningstjänsten har inget mer att tillägga.
S12 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående och har inget att tillföra.
HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.
S13 Polismyndigheten

Syfte är att möjliggöra bostadsbyggande inom Kantaten 1 . Kvarterets ändamål ändras från allmänt
ändamål till bostäder. Bebyggelseutformningen avses
kunna fungera för såväl bostadsrätt som hyresrätt och
avstyckning av enskilda småhusfastigheter.
När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
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När det gäller utemiljö bör den planeras med tanke
på belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs mycket hög.
Även parkeringsplatser bör planeras med tanke på belysning, mörker, plantering etc så att boende lätt kan
se parkerade bilar.
Kommentar

Synpunkterna har förts vidare till exploatören.
S14 Skanova

I den norra spetsen av området har Skanova ett kanalisationsstråk, med ett antal kablar. Detta stråk, har i
detaljplanen skyddats med u-område.
Rasering av befintlig anläggning, vilken tidigare försörjt sjukhemmet bekostas av exploatören.
Kommentar

Synpunkterna har förts vidare till exploatören.
S15 Västtrafik

Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Vi är positiva
till förslaget att hållplatsen på södra sidan Symfonigatan flyttas ca 80 meter österut.
Vid byggnad av ny hållplats är det viktigt att den är
tillgänglighetsanpassad och följer våra föreskrifter samt
har anslutning till trafiksäkra gång- och cykelstråk.
Vi är angelägna om att kontakt tas med Västtrafik på
ett tidigt stadium vid förändring av befintlig hållplats.
S16 Hyresgästföreningen

Vi noterar med tillfredställelse att bebyggelseutformningen avses kunna fungera för såväl bostadsrätt som
hyresrätt och enskilda småhusfastigheter. Det är viktigt
att planbestämmelserna tar hänsyn till blandade
upplåtelseformer. Det vore önskvärt att även exploatören har samma insikt vad gäller vikten av blandade
upplåtelseformer.
Vad gäller punkt 4.4, bulleråtgärder. Då man byggde
genomfarten mellan Alingsåsvägen och gamla Göteborgsvägen för snart tjugo år sedan, påpekades att
risken för att den tunga trafiken skulle flytta över hit
var överhängande, då någon ringväg eller överfart mellan motorvägen via Sandlidsmotet till Alingsåsvägen
aldrig byggdes. Problemet med den ökade trafikmängden och bullerproblemen har nu besannats, trots att
någon ansvarig trodde det skulle hjälpa med en rondell
i korsningen Symfonigatan – Hestra Ringväg.
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Det kan väl aldrig ha varit meningen att man skulle
bygga ett nytt dessutom ”prisat” bostadsområde och
sedan leda genomfartstrafik i ökad mängd genom densamma. Där av bullerproblemen på Symfonigatan.
Kommentar

Symfonigatan är en gata med genomfartstrafik och
sammanbinder olika stadsdelar i Borås. Genomfartsgator har i regel mer trafik och högre hastighet och
därmed generas ett visst buller. Inom planområdet
kommer inte riktvärdena för buller att överstigas eftersom det byggs en bullerskärm längs Symfonigatan.
S17 Statens Geotekniska Institut

Statens geotekniska institut, SGI, har av länsstyrelsen
Västra Götaland län erhållit rubricerad detaljplan med
begäran om yttrande. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbyggande inom Kantaten J. Kvarterets användning ändras från allmänna ändamål till
bostäder.
Underlag:
Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, illustrationskarta samt plankarta med bestämmelser
upprättade av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås
Stad 2011-11-30
Detaljplan för Kv Kantaten, Borås stad. Geoteknisk
utredning PM Planeringsunderlag samt
Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) upprättade
av WSP 2011-08 -08
WSP anger i det geotekniska PM:et att stabilitetsförhållandena är gynnsamma. SGI instämmer i bedömningen. Lokalstabiliteten i den södra och sydvästra
delen är dock avhängig av hur utbyggnaden genomförs
då det här förkommer mycket organiskt material som
måste schaktas bort både ur stabilitets-, sättnings- och
grundläggningssynpunkt. Detta innebär att utbyggnaden inte kan ske per fastighet/tomt då urschaktningen
krävs över stora områden och är beroende av att
den genomförs på rätt sätt. SGI instämmer i WSP:s
bedömning av att schakt- och belastningsplaner krävs
i entreprenadskedet samt utökade geotekniska undersökningar. SGI rekommenderar att det i t ex genomförandebeskrivningen anges krav på utbyggnadsordning m h t de ovan angivna geotekniska förutsättningarna.
SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö ink) markradon.
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Kommentar

Yttrandet förmedlas till exploatören. Genomförandebeskrivningen har kompletterats.
3.1 Sakägare
S18 Boende Folkvisan 61

I Detaljplan för Hestra KANTATEN 1 M.M. läser jag
följande:
Busshållplats finns i direkt anslutning till området.
Busshållplatsen på södra sidan Symfonigatan flyttas ca
80 meter österut.
Detta är något som jag går starkt emot då detta innebär att busshållplatsen skulle hamna precis utanför
våran huslänga, Folkvisan 59-60. Det är idag redan
mycket trafik som vi har på Symfonigatan som vi hör
då våra hus är byggda -76 vilket innebär att fönstren
inte är så ljuddämpande. Skulle vi dessutom få en
busshållplats utanför där bussen skall bromsa in stanna
och köra iväg över 150 gånger i veckan så ser jag detta
som mycket negativt.
Dessutom så hamnar denna hållplats väldigt nära nästa
som ligger precis innan Alingsåsvägen. Det jag ser som
en bättre plats och flytt av busshållplatsen västerut och
knyter an mer mot Hestra ringväg.
En annan del i detaljplanen är de flerbostadshusen angränsande mot just området Folkvisan. Detta är också
något som jag ser mycket negativt mot då det skulle

innebära väldig insyn på just de husen som ligger mot
tänkta området Kantaten. Visst vi bor i radhus där
man per automatik får insyn av grannar men vi är just
grannar och har en samfällighet där alla känner alla
men att få ett helt nytt bostadsområde med insyn är
något man inte planerade då man valde att köpa just
hus i området Folkvisan. Detta skulle också kunna
göra en försämring vid en eventuell husförsäljning i
området Folkvisan. Skulle man däremot välja att ha
Radhus hela vägen mot just området Folkvisan så
skulle man minimera insynsrisken.
Jag vill verkligen att man tänker till en gång till var
man lägger busshållplatsen för vi har andra i området
som har just problem med bullernivån just från trafiken som passerar ett förhöjt övergångsställ.
Kommentar

Busshållplatsen vid Symfonigatan ligger idag på privatägd mark och kommer därför att flyttas. Detaljplanen
reglerar inte hållplatsens flytt och framtida placering.
Bullerproblematiken kommer att vägas in i bedömningen av var hållplatsen kommer att placeras.
En ny sektion, som visar den nya bebyggelsens placering, har lagts in i planbeskrivningen. Sektionen visar
att avståndet mellan den nya bebyggelsen och Folkvisan samt höjdskillnaden minskar insynen.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt
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Underrättelse om granskning för Detaljplan för Brämhult,
Källbäcksryd 1:273 m fl, Rydsgatan, Borås Stad
Planärendet gäller en ändring av gällande plan. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en
parkeringsanläggning i två plan till angränsande bostadshus. En behovsbedömning har
gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planen har varit på samråd under tiden 2013-09-23 – 2013-11-04. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad. Där finns även utredningar som utgör underlag för
planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna till samrådet är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds
informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev.
Granskningstid är 17 december – 31 januari.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 816. Mellan jul och nyår är bemanningen begränsad.
Ring gärna före besök.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Hallberg, 033-358514, e-post jonas.hallberg@boras.se
Andreas Klingström, 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 31 januari 2014 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2013-806.
Yttrandet önskas som pdf eller word-format 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 16 december.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i Brämhult, väster om Prästliden, i nära anslutning till Brämhults torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av en parkeringsanläggning i två plan (inkl. hiss) samt markparkering, tillhörande närliggande bostadshus på fastighet
Källbäcksryd 1:273.
Planområdet, som idag är planlagt som naturmark,
har en befintlig parkeringsanläggning i markplan med
en tillhörande garagelänga. Befintlig anläggning är inte
tillräcklig för att uppfylla Borås Stads parkeringsnorm.
Det är ej möjligt att bygga bostäder i planområdet.
Planen kommer dels att bestå av mark som är avsedd
för en parkeringsanläggning och dels av mark där
byggnad ej får uppföras. Vidare innefattar planen en
yta där trapphus och hiss till både parkeringsanläggning och bostadshus kan anläggas.
I planen ges möjlighet att angöra parkeringsanläggningen både från norr och från söder, där de två våningsplanen ansluter till marknivå i varsitt väderstreck.
Planen är av begränsad omfattning, och bedömningen
är att planen inte medför någon betydande miljöpåverkan.
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Planbeskrivning

1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Detaljplan för Brämhult, KÄLLBÄCKSRYD 1:273 M.FL., Rydsgatan,
Borås Stad, upprättad den 2 december 2013.

Planområdet är beläget i stadsdelen Brämhult, direkt
väster om Prästliden och i nära anslutning till Brämhults torg och ICA City Brämhults parkering. Planområdet har en areal på ca 3400 kvadratmeter.

1. Inledning

Ungefär hälften av marken inom planområdet är
enligt gällande planer klassat som allmän platsmark
och ägs av Borås Stad. Vidare innefattas i delar av
planområdet fastighet Källbäcksryd 1:267, 1:273
samt 1:274 som ägs av AB Bostäder. Den mark som i
planområdet innefattar dessa fastigheter är enligt gällande plan klassad som mark till för bostadsändamål
som ej får bebyggas. Planområdet innefattar dessutom
en liten bit av den privatägda fastigheten Källbäcksryd
1:28, där marken är klassad som naturmark, vilket inte
överensstämmer med verkligheten därför att marken
är privatägd. Ytan innefattas av detaljplanen i syfte att
reglera nuvarande felaktigt markändamål efter befintlig användning. Därmed förändras inga rättigheter.

1.1 Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av
en parkeringsanläggning i två plan (inkl. hiss) samt
markparkering, tillhörande närliggande bostadshus på
fastigheterna Källbäcksryd 1:267, 1:272, 1:273 och
1:274.
1.2 Planens huvuddrag

Planen innebär att en parkeringsanläggning i två plan
(inkl. hiss) kan anläggas i anslutning till bostadshus på
fastighet Källbäcksryd 1:273. Planområdet, som idag
är planlagt som bostads- och naturmark, har en befintlig parkering på markplan med en tillhörande garagelänga. Denna anläggning är inte tillräcklig för att uppfylla Borås Stads parkeringsnorm, vilket har föranlett
AB Bostäder som är ägare till fastigheten direkt väster
om planområdet att ansöka om en planändring.
Planen anger att området enbart ska bestå av kvartersmark med bostadsändamål. Området innefattar
mark till för parkeringsanläggningen samt mark till för
angöring både från Ringargatan i norr och Åkerliden i
söder. Vidare innefattar planområdet de norra delarna
av fastigheterna Källbäcksryd 1:267 samt Källbäcksryd
1:274, med avsikt att tillåta anläggning av markparkering.
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.

1.4.2 Markägare

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 2013-06-17 beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för Källbäcksryd 1:273.
Planuppdraget har initierats av AB Bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2013-06-13
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Källbäcksryd 1:273. Vidare beslutade
Samhällsbyggnadsnämnden att ge planchefen delegationsrätt att påbörja planuppdraget i väntan på Kommunstyrelsens yttrande samt lämnade planbesked till
AB Bostäder som ansökt om planändringen.
2.2 Nationella och lokala miljömål

Det miljömål som i huvudsak är relevant för planområdet är ”En god bebyggd miljö”, som innebär att
bebyggelsen skall utvecklas med hänsyn till bl.a. hälsa
och miljö. Här innefattas t.ex. en god hushållning
med resurser och minskning av bullerstörningar för
människor.
2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Marken som planområdet innefattar är i översiktsplanen utpekad som mark till för bostadsbebyggelse.
Planen är förenlig med översiktplanens spelregler för
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en hållbar utveckling. Planen tar bland annat hänsyn
till att bebyggelsen skall ske på ett sätt som inte påverkar den yttre och sociala miljön, samt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden.
2.4 Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas i huvudsak av gällande byggnadsplan för Brämhults samhälle från 1959 (P369).
Planområdets nordligaste del omfattas dessutom av
en liten bit av gällande byggnadsplan för norra delen
av centrumområdet från 1962 (P374). Områdets
sydligaste del omfattas av gällande byggnadsplan för
Källbäcksryd 1:321 m.fl. från 1982 (P744). Gällande
planer anger planområdet som naturmark alternativt

som kvartersmark med bostadsändamål som ej får
bebyggas.
2.5 Kulturmiljöprogram för Borås

Planområdet berörs inte av något som är klassat som
värdefull kulturmiljö. Byggnaden som är belägen på
fastigheten Källbäcksryd 1:28 klassas som kulturhistoriskt värdefull, men den del av fastigheten som
innefattas av planområdet är inte berörd av klassificeringen.
2.6 Naturvårdsprogram

Planområdet är inte utpekat som någon av Borås Stads
särskilt intressanta och värdefulla naturmiljöer.
2.7 Parkeringsnorm för Borås Stad

Enligt Borås Stads parkeringsnorm krävs för nybyggda
bostäder i flerbostadshus 12 bilplatser per 1000 kvm.
Vid nybyggnation av bostäder på fastighet Källbäcksryd 1:273 m.fl. behövs fler parkeringsmöjligheter för
att uppfylla parkeringsnormen. Detaljplanen syftar till
att möjliggöra anläggning av parkering så att parkeringsnormen kan uppfyllas.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap. 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap. 5 och skydd av naturen enligt kap. 7
i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs i planområdet. En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap. MB. Slutsatsen är
att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte erfordras.

Gällande planer

Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
Vidare har en avvägning mellan övriga allmänna intressen gjorts enligt 2 kap. PBL. I planen avvägs bland
annat behovet av ökade parkeringsmöjligheter mot
användingen av marken med hänsyn till dess topografi
och landskapsbilden.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Användning av planområdet enligt gällande planer

Planområdet utgörs av en sluttning i nordsydlig riktning. Ytorna närmast Prästliden består av vegetation
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i form av träd, buskage och öppna gräsytor. Längst
söderut i området finns en sandlåda och ett antal
lekanordningar, som tillhörde en nedlagd förskola i
bostadshus på fastighet Källbäcksryd 1:273. Övriga
delar av planområdet består av asfalterad parkering,
infart från norr samt gräsytor med ett antal träd.
4.1.2 Geoteknik

Marken i området består till stor del av morän, vilket
skapar goda förutsättningar för bebyggelse. Enligt geoteknisk undersökning av området (WSP, 2013-07-01),
bedöms områdets geologi vara lämplig för byggnation.
Massorna bedöms inte vara ras- eller skredbenägna och
marken bedöms vara stabil med god bärighet.

Området sett från norr.

4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering samt geotekniska
undersökningar i närbelägna områden utgör marken
normalriskområde vad avser radon.
4.1.4 Markföroreningar

De byggnader som är belägna på fastigheterna Källbäcksryd 1:267, 1:272, 1:273 och 1:274 innehåller
blåbetong, vilket gör att en provtagning och klassificering av marken även inom planområdet skall
genomföras innan byggnation i området kan ske.
Befintliga bostadshus samt garagelängan är dessutom
byggda/tillbyggda under de år som förekomst av PCB
kan misstänkas (1956-1973). En miljöteknisk markundersökning (WSP, 2013-09-09) har gjorts gjorts i
planskedet. Enligt utredningen har inga markföroreningar upptäckts.

Området med befintlig bebyggelse, sett från söder.

4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse

Planområdet innefattar idag bebyggelse i form av parkeringsytor, en garagelänga samt stängsel och ett antal
lekanordningar tillhörande en nu nedlagd förskola.

Området sett från Prästliden.

4.2.2 Den nya bebyggelsens huvuddrag

Planen tillåter bebyggelse i form av en parkeringsanläggning i två plan (inkl. hiss), ett mindre antal
komplementbyggnader, markparkering samt angöring
till samtliga anläggningar.
Parkeringsanläggningen avses ha två plan med ca
34 parkeringsplatser på vardera plan. Anläggningen
kommer att angöras både från norr (övre plan) och
från söder (nedre plan). På grund av planområdets
nordsydliga sluttning kommer angöringen att ske på
markplan på båda platserna.
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Parkeringsanläggningen är avsedd för boende på
fastigheterna Källbäcksryd 1:267, 1:272, 1:273 samt
1:274. De boende använder sig i nuläget av parkeringen belägen i anslutning till Rydsgatan och Brämhults torg, vilken är avsedd för allmänt ändamål. Vid
byggnation av parkeringsanläggning enligt plan frigörs
dessa parkeringsplatser, vilket gör det möjligt för fler
att utnyttja torget.
I planområdets norra del planeras för ett antal markparkeringar samt ett fåtal mindre komplementbyggnader avsedda för hushållsavfall.
Planen medför att en angöringsväg i södra delen
av planområdet och ut till Åkerliden kan anläggas.
Ytan som angöringsvägen tar i anspråk består idag av
gräsyta.
4.2.3 Tillgänglighet

Parkeringsanläggningen kommer att utformas i två
plan, med angöring både från norr och från söder. På
grund av områdets topografi sker angöringen på markplan åt respektive håll och inga ramper kommer att
behövas. Parkeringsanläggningen ska vara tillgänglig.
4.3 Friytor
4.3.1 Lek och rekreation

Vid byggnation enligt detaljplanen kommer de befintliga lekanordningarna i södra delen av planområdet
att försvinna. Det finns en lekplats belägen ca 100 m
sydväst om planområdet.
4.3.2 Naturmiljö

Delar av de grönområden, främst i form av gräsmattor,
som idag finns i området kommer vid byggnation av
parkeringsanläggning att ersättas av hårdgjorda ytor.
Gröna ytor i form av allmän platsmark finns tillgängliga både direkt norr om planområdet och ca 100 m
sydväst om området.

Områdets norra del, utmed Ringargatan, där markparkering kan anläggas.

4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet ansluter genom sina två infarter till Ringargatan i norr och Åkerliden i söder.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik till området kommer att ske utmed de infarter som leder in i området. I övrigt finns
en gång- och cykelled utmed Prästliden, direkt öster
om området, samt en asfalterad mindre passage från
Rydsgatan i väster till Åkerliden i söder om planområdet.
4.4.5 Angöring/utfarter

Angöring till parkeringsanläggningen kommer att
ske dels från Ringargatan, till övre plan, och dels från
Åkerliden, till nedre plan. Detta medför att planen
utöver den infart som redan idag finns till området
(från Ringargatan) skapar möjlighet till infart till området från Åkerliden i söder.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 El

Planområdet är beläget inom Borås Elnäts distributionsområde. Parkeringsanläggningen avses försörjas
med el genom redan befintliga ledningar, alternativt
genom ledningar som anläggs i samband med ny bostadsbebyggelse på fastighet Källbäcksryd 1:273.
4.6 Störningar

Användningen av området enligt planen förväntas
öka trafikbelastningen i området något. Parkeringsanläggningen är till för de bostäder som ligger i direkt
anslutning till planområdet, vilket medför att ökade
störningar för boende inte antas ske.

Områdets södra del till höger i bild, där angöring till
parkeringsanläggning kan anläggas.
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5. Förklaring av planbestämmelser
5.1 Kvartersmark

Planområdet består av kvartersmark med bostadsändamål. Bostadsändamål innebär i denna plan främst
komplement till bostad, vilket förtydligas genom
markens egenskapsbestämmelser.
5.2 Begränsningar av markens bebyggande

Ytan där parkeringsanläggningen planeras får bebyggas
med körbart bjälklag på 227,0 m som högsta tillåtna
höjd över nollplanet. Direkt väster om denna yta,
längs plangränsen, finns mark för bostadsändamål och
till för trapphus och hiss till parkeringsanläggningen
samt bostadshuset på fastighet Källbäcksryd 1:273.
Övrig kvartersmark är markerad med prickar, vilket innebär att byggnader ej får uppföras. Byggnad
innebär enligt PBL (2010:900) en varaktig konstruktion med tak eller med tak och väggar konstruerad så
att människor kan uppehålla sig i den. Detta innebär
att bestämmelsen prickmark tillåter anläggning av in/
utfarter till parkeringsanläggningen samt markparkering och ett mindre antal komplementbyggnader.
I planområdets norra del, avsedd för markparkering,
förtydligas denna funktion genom bestämmelsen
”parkering”.
Prickmarken i planområdets sydligaste del är avsedd
att rymma parkeringsanläggningens södra angöring.
Där prickmarken dessutom är markerad med ett u ska
marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar, såsom elkablar, vattenledningar etc.
5.3 Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden för planen slutar 5 år efter den
dag som planen vinner laga kraft.
5.4 Information

Rubriken information är inte en del av de bindande
planbestämmelserna, utan syftar främst till att ge information till bygglovshandläggare. Den information
som ges här innebär att planavgift inte ska tas ut vid
lovärenden.

till denne samt markparkering och ett mindre antal
komplementbyggnader avsedda för hushållsavfall. I
planbestämmelserna begränsas marken där parkeringsanläggningen ska ligga till bostadskomplement i form
av parkering samt med en utformningsbestämmelse
för ytan där hiss och trapphus är planerat. Övrig mark
begränsas med prickmark, vilket innebär att byggnad
ej får uppföras, men tillåter anläggning av infarter
till området samt markbelagd parkering och mindre
komplementbyggnader.
Då områdets nuvarande användning är parkering
bedöms området inte inneha något skydd i form av
t.ex. biotopskydd, djurskydd eller liknande. Området
innefattar heller inga riksintressen, naturminnen eller
kulturvärden.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
6.2 Hållbar utveckling

Utnyttjande av mark enligt plan medför inga hinder
mot att hållbar utveckling i närområdet uppnås. Detta
bland annat genom god markutnyttjning, hänsyn till
områdets topografi och landskapsbild samt medvetenhet om hushållning av naturrresurser vid byggnation.
6.3 Hushållning med naturresurser

Området är redan idag till stora delar exploaterat som
parkering med tillhörande angöring i form av hårdgjorda ytor. Planen tillåter ytterligare exploatering
i form av hårdgjord yta, men genom att reglera viss
mark med planbestämmelsen prickmark är helhetsbedömningen att planutformningen innebär acceptabla
konsekvenser jämfört med pågående markanvändning.
6.4 Miljö
6.4.1 Natur- och kulturvärden

Då planområdet inte innefattar något skydd vad gäller
natur- eller kulturvärden bedöms planen inte medföra
några negativa konsekvenser i dessa avseenden.
6.4.2 Landskapsbild/stadsbild

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdet tillåter allt som allt användning av marken för parkeringsanläggning i två plan och angöring
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Genom egenskapsbestämmelserna prickmark samt
höjdbegränsning för körbart bjälklag bibehålls områdets övergripande topografi. Högst belägen bebyggelse
utgörs förutom av hiss och trapphus av eventuella
garage/carportar och komplementbyggnader. Då
området redan idag till stora delar är exploaterat som
parkering med tillhörande garagelänga samt infart
bedöms ytterligare utnyttjande av marken vara av mindre omfattning.
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6.4.3 Grönområden

6.6.3 Förorenad mark

Planen medger en ökning av hårdgjorda ytor i området. De gröna ytor som tas i anspråk är inhägnade och
användes tidigare av en idag nedlagd förskola.

Blåbetong, PCB, Asbest och eventuella övriga miljöfarliga material skall omhändertas enligt gällande
lagstiftning i samband med rivning.

6.4.4 Tillgänglighet/Handikappanpassning

6.6.4 Trafikmiljö

Området har goda förutsättningar för att handikappanpassas. Detta genom att angöring till parkeringsanläggningen sker på markplan i både nordlig och sydlig
riktning samt genom inrättande av hiss i anläggningen.

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.

6.4.5 Infrastruktur

Planen är av sådan liten omfattning att inga övergripande förändringar vad gäller infrastruktur sker. Belysning av parkeringsanläggning samt infarter kommer i
stort att kunna kopplas till befintligt elnät. Dock kommer den elkabel som går under mark genom området
idag att tas ur bruk och ersättas av en annan på grund
av utgrävning till parkeringsanläggningen.
6.4.6 Ändamålsenlig struktur

Planering för parkeringsanläggningen bidrar till
miljömålet ”En god bebyggd miljö” genom att främja
en god markutnyttjning. På grund av områdets ringa
storlek och läge precis intill Prästliden är området
inte lämpligt för bostäder. Genom att frigöra annan
parkering avsedd för allmänt ändamål bedöms planens
ändamål, dvs. parkering avsedd för närliggande bostäder, vara lämpligt för planområdet.
6.5 Sociala värden

6.6.5 Buller

Visst buller från Prästliden kan förekomma i planområdet, men då planen innefattar en parkeringsanläggning bedöms detta vara av mindre betydelse.
6.6.6 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter den dagen som
planen vinner laga kraft.
7.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
7.3 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden.
7.4 Planunderlag

6.5.1 Trygghet/säkerhet

Då parkeringsanläggningen byggs i två plan är det av
vikt att ha trygghets- och säkerhetsaspekter i åtanke.
Åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i området kan ske genom god belysning i och kring parkeringsanläggningen samt genom väl utformade mur/
staketanordningar på främst övre plan.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

Utredningar avseende geoteknik och markmiljö utgör
planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar såsom Stadskansliet och Miljöförvaltningen
samt Borås Energi och Miljö AB.

6.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p.g.a. den
verksamhet som medges i detaljplanen.
6.6.2 Dagvattenhantering

Dagvatten skall fördröjas innan påkoppling på kommunens ledningsnät. Dagvattenhanteringen ska
dimensioneras för ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Paulina Bredberg

planchef			planarkitekt

Vid fler än 50 parkeringsplatser krävs oljeavskiljare.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Brämhult, KÄLLBÄCKSRYD 1:273 M.FL., Rydsgatan,
Borås Stad, upprättad den 2 december 2013.
1. Inledning

2.3 Ansvarsfördelning

AB Bostäder i Borås ansvarar för åtgärder inom kvartersmark och som behöver genomföras för att anpassa
den egna fastigheten till detaljplanen. Genomförandet
av planen förutsätter förändringar i fastighetsindelningen. Även befintliga rättigheter och servitut kan
behöva ändras. Det är AB Bostäder i Borås som har
huvudansvaret för att erforderliga åtgärder och att
erforderliga tillstånd söks.
2.4 Huvudmannaskap

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.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor

Detaljplaneområdet saknar allmän plats.
2.5 Avtal

Borås Stad kommer att sälja en del av Källbäcksryd
1:366 till AB Bostäder i Borås. Ett köpekontrakt kommer att upprättas mellan parterna.
Det finns ett gällande arrendeavtal som AB Bostäder i
Borås tecknade med Borås Stad den 24 augusti 2005.
Avtalet kommer att upphöras i samband med upprättande av köpekontraktet.

Detaljplanen är upprättat på initiativ från AB Bostäder
i Borås som avser att riva 4 st flerfamiljshus på Rydsgatan 7 (83 lgh) och ersätta dessa med 4 nya byggnader
(68 lgh). De nya byggnaderna uppförs i enlighet med
gällande plan. För att klara av Borås Stads parkeringsnorm behöver bolaget utöka bostadsområdet med
en ny parkeringsanläggning. För att möjliggöra den
nya parkeringsanläggningen ansöker bolaget om en
planändring.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
4 kvartalet 2013

Granskning

4 kvartalet 2013.

Antagande

1 kvartalet 2014.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Laga Kraft

1 kvartalet 2014.

3.1 Fastighetsägare

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.

Planen omfattar del av fastigheten 1:366 vilken ägs av
Borås Stad.
3.2 Privatmark

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) 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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Den del av Källbäcksryd 1:366 som kommunen ska sälja
är gråmarkerad.

Samråd		

Planområdet innefattar dessutom en liten del av en
privatägd fastighet, Källbäcksryd 1:28, där marken
enligt gällande detaljplan är avsatt som naturmark. I
detta detaljplaneförslag ändras naturmarken till kvartersmark. Fastighetsgränserna för Källbäcksryd 1:28
behöver därmed inte ändras utan nuvarande gränser
kan bestå.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

3.3 Servitut och ledningsrätt

5.2 Plankostnader

Mellan Källbäcksryd 1:273 och del av Källbäcksryd
1:366 som kommunen avser att sälja till AB Bostäder i
Borås finns ledningsrätt för el-ledningar.
Del av Källbäcksryd 1:366 belastas av ett område för
underjordiska ledningar. För befintliga ledningar har
det i detaljplanen lagts ut u-områden.
3.4 Fastighetsbildning

AB Bostäder har för avsikt att på ett eller annat sätt
sammanlägga 1:267 och 1:272-1:274 till en fastighet. Till denna fastighet skall den aktuella delen av
Källbäcksryd 1:366 fastighetsregleras. Genom att en
fastighet bildas i kvarteret skall den gemensamhetsanläggning som nu finns i kvarteret upphöra.

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte tas ut vid bygglovsprövning.

Markavdelningen

Carol Jarpa de Emilson
Projektledare/Exploateringsingenjör

Plangenomförandet kommer således att kräva förändringar i bl a fastighetsindelningen. Bolaget betalar
kostnaden om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och
avlopp samt dagvatten.
Eventuella anordningar för fördröjning av dagvatten
på kvartersmark ska utföras och bekostas av bolaget.
Dagvatten och spillvatten från parkeringar och andra
ytor kan innehålla föroreningar och ska renas exempelvis via oljeavskiljare innan de når det allmänna nätet.
Den planerade exploateringen kommer att ställa olika
krav på åtgärder på anläggningar som hanterar vatten-,
spillvatten och dagvatten. Exploateringsområdet belastas av ett ledningsområde för befintliga VA-ledningar.
Eventuellt ledningsrättsavtal skall tecknas med respektive ledningshavaren. Eventuell flytt av ledningar
bekostas av exploatören.
4.2 El och tele

El- och teleledningar finns utbyggt i området.
4.3 Geoteknik

Området bedöms vara lämpligt för bebyggelse, ytterligare geoteknisk undersökning inte behöver göras.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

Detaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnader för kommunen.

GRANSKNING
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Samrådsredogörelse
Upprättat den 2 december 2013 med
avseende på detaljplan för Brämhult,
KÄLLBÄCKSRYD 1:273 m fl, Borås
Stad
1. Handläggning
Samråd avseende planförslaget, upprättat den 28
augusti 2013, har skett under tiden 23 september - 4
november 2013. Berörda markägare har underrättats
med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset.

2. Sammanfattning
12 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet.
Efter samrådet har följande ändringar gjorts i granskningshandlingen:
-

-

Genomförandebeskrivningen kompletteras
angående kostnaden för flytt av ledningar samt
u-områdets beskrivning.
Planbeskrivningen kompletteras angående krav på
oljeavskiljare på parkeringsplatser samt angående
behovet att fördröja dagvatten på tomtmark.

Vissa justeringar av redaktionell art har även gjorts.

Remisspart

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2013-10-24

S02

Tekniska nämnden

2013-11-06

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2013-10-31

S04

Kulturnämnden

S05

Stadsdelsnämnd Öster

S06

Räddningstjänsten

S07

Lantmäterimyndigheten

2013-10-01

S08

Borås Elnät AB

2013-10-30

S09

Borås Energi och
Miljö AB

2013-10-29

S10

Borås kommuns Parkerings AB

S11

Sociala omsorgsnämnden

S12

HSO i Borås

S13

Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

2013-11-01

S14

Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Borås

2013-10-04

S15

TeliaSonera Skanova Access AB

2013-09-27

S16

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2013-10-17

2013-10-08
-

2013-10-31
-

Tabellen visar de remissinsanser som fått handlingar.
Remissinstanser där svarsdatumet redovisas med ett streck
har valt att inte svara.
övriga miljöfarliga material skall omhändertas enligt
gällande lagstiftning i samband med rivning.
I övrigt tillstyrks detaljplanen.
Kommentar

Planförslaget justeras i enlighet med Miljö- och konsumentnämndens yttrande.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen kungörs för granskning.

S05 Stadsdelsnämnd Öster

Tillstyrker planförslaget.

3. Synpunkter under samrådet
S07 Lantmäterimyndigheten

Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Ingen erinran.

U-området är ganska omfattande. Det framgår inte av
handlingarna vilka konkreta behov som talar för den
valda utbredningen. Hela u-området är prickat vilket
innebär att det redan därigenom ej kan användas så att
det äventyrar ett utnyttjande för ledningar under jord.

S02 Tekniska nämnden

Tillstyrker planförslaget.

S03 Miljö- och konsumentnämnden

Miljöförvaltningen har ett tillägg till kap 6.6.3 Förorenad mark: Blåbetong, PCB, Asbest och eventuella
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Planområdet förefaller ansluta mer eller mindre direkt
mot Prästliden i öster. Lantmäterimyndigheten önskar
framhålla att det är angeläget att läget för plangränsen
är noga studerat så att den fastighetsbildning, som kan
förväntas, kan ske utan avvikelse från planbestämmelser.

Om u-området sägs i genomförandebeskrivningen
under avsnitt 3.3 :
”Det betyder att AB Bostäder i Borås inom lednings-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

området inte får uppföra byggnad, plantera träd eller
använda området på sådant sätt att ledningarnas och
kablarnas funktion förändras.”

vatten är lämpligt att reglera i en plankarta. Planbeskrivningen kompletteras däremot på dessa punkter
och synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

Det sagda är inte helt korrekt. U-områdesbestämmelsens innebörd är att åtgärder som äventyrar områdets
tillgänglighet för allmänna ledningar under markytan
är otillåtna.

S11 Sociala omsorgsnämnden

Vilka närmare förhållningsregler som gäller eller kan
komma att gälla för markens ägare klargörs när någon
typ av rättighet för ledningsinnehavare skapas. Ledningsrätt är ofta en lämplig form för sådan rättighet
när det gäller allmänna ledningar.
Kommentar

Plangränsen är lagd i gränsen mot allmän platsmark
mot Prästliden, vilket bör underlätta framtida fastighetsbildning.
U-områdets omfattning är motiverat då flera ledningar
går genom området. Genomförandebeskrivningens
beskrivning av u-området justeras.

S08 Borås Elnät AB

Eventuell flytt av ledningar bekostas av initiativtagaren. Utöver detta ingen erinran.
Stadsnät har befintliga ledningar på fastigheten Källbäcksryd 1:273, i byggnad. Eventuell flytt av ledningar
bör bekostas av initiativtagaren. För övrigt ingen ytterligare anmärkning.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
Kommentar

Genomförandebeskrivningen kompletteras angående
kostnaden för flytt av ledningar. Exploatören tar kontakt med Borås Elnät AB i god tid inför eventuell flytt
av ledningen.

S09 Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö har två synpunkter angående
detaljplanen:
• Kravet på oljeavskiljare vid fler än 50 parkeringsplatser ska stå med i plankartan.
• Befintlig dagvattenservis klarar troligen inte av det
ökade dagvattenflödet vilket innebär att fastighetsägare
måste anordna fördröjning på tomtmark. I plankartan
ska det stå att det ökade flödet från nybyggnationen
ska fördröjas.
Kommentar

Varken krav på oljeavskiljare eller fördröjning av dag-

Tillstyrker planförslaget.

S13 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplan enligt förslaget inte
kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakktas, att strandskydd
enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade
myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika
framförda synpunkter.

S14 Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet
Borås

Parkeringsplatser i Borås Stad är för många ett stort
problem. Det är viktigt att dessa är så väl tilltagna att
det aldrig blir fullt. Risken är annars stor att bilar ställs
på olämpliga platser med en ökad risk för olyckor och
andra trafikproblem.
Parkeringsplatser bör byggas på ett sätt att de lätt kan
hållas under uppsikt. Parkeringsanläggningar känns
ofta otrygga. Viktigt att utforma parkeringsanläggning
där stor vikt läggs på belysning för att undvika mörka
platser enligt situationell brottsprevention.
Kommentar

Noteras. Synpunkterna angående utformning och
belysning av parkeringsanläggningen vidarebefordras
till exploatören.

GRANSKNING
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S15 TeliaSonera Skanova Access AB

I sydöstra delen av planområdet finns ett rör med
kabel, vilken kan komma att behöva flyttas beroende
på parkeringsanläggningens utförande. Skulle denna
anläggning komma i konflikt med med kommande
parkeringsanläggning ska kontakt tas med Skanova för
diskussion om flyttning/nytt läge.
Skanova har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar

Den kabel som finns i planområdets sydöstra del
kommer sannolikt att behöva flyttas. Exploatören tar
kontakt med Skanova i god tid inför eventuell flytt av
ledningen.

S16 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Ingen erinran.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Jonas Hallberg

planchef			planarkitekt
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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

SP7

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över en planerad 130 kV kabel mellan Kyllared Trandared – Kråkered samt mellan Sjöbo - Kyllared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-01-07
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-01-08
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0453 269, 2012/KS0465 269
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 0730368727
Datum/avdelningschef: 2013-12-30 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-01-13
Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Peter Skoglund

Dnr 2012/KS0453 269 och
2012/KS0465 269
Ert Dnr 13-100040 samt
13-100041

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03
Eskilstuna

Yttrande över en planerad 130 kV kabel mellan
Kyllared - Trandared – Kråkered samt mellan Sjöbo Kyllared
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagna sträckningar då de är förenliga
med gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplanen.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Kopia till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Borås Elnät AB
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E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

