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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Svärdsfästet 4 i Trandared där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas omständigheterna för gransk-
ningsmötet. Därefter presenteras en sammanfattning av de 
inkomna yttrandena samt de revideringar som har gjorts i 
detaljplanen. Slutligen presenteras samtliga inkomna yttran-
den med tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag Svärdsfäs-
tet 4, Trandared upprättat den 27 augusti 2021 har ägt rum 
under tiden 27 september 2021 – 18 oktober 2021 och har 
annonserats på Borås Stads hemsida. Berörda markägare har 
underrättats med brev till granskningen. Under gransknings-
tiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handling-
arna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

11 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden 
under granskningstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av geotekniska stabi-
litetsförhållanden inom planområdet. Planhandlingarna 
har kompletterats med ett geotekniskt PM. Detta har 
tillgodosetts. 

 » Räddningstjänstens instatsmöjligheter i norra trapphu-
set ska särskilt besktas i bygglovsskedet. Plankartan har 
kompleterats med en upplysning. Detta har tillgodo-
setts. 

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen.

 » Sänk tillåten byggnadshöjd med två våningar. Ej 
tillgodosedd.

 » Vänd byggnaden 180 grader så att den högsta delen 
vänds mot intilliggande park. Ej tillgodosedd.  

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet. Antagandehandling-
arna innebär följande ändringar jämfört med gransknings-
handlingarna. 

I plankartan:

» Plankartan har kompletterats med en upplysning om att 
räddningsvägar vid bebyggelsens norra kortsida särskilt ska 
beaktas vid bygglov.
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I planbeskrivningen: 

» Text i planbeskrivningen har reviderats samt komplet-
terats vad gälller avsnitt 4 för teknisk försörjning avseende 
dagvatten. Och avsnitt 5 för mark avseende geotekniken. 
Och avsnitt 6 för vatten avseende släckvatten utifrån remiss-
instansernas synpunkter.

Utredningar:

» Planhandlingarna har kompletterats med ett geotekniskt 
PM som redogör hur bebyggelsen kan grundläggas.

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvänd-
ning och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Svärdsfästet 4.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 i beslut 
§ 294 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2020-09-03 tog plan- och bygglovschefen på planenheten 
delegationsbeslut (§ PL 2020-00035) på att skicka ut detalj-
planen på samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 i beslut 
§299 att detaljplanen godkänns för granskning och att 
genomförandet av detaljplanen inte antas innebära en bety-
dande miljöpåverkan.

Granskningen pågick mellan 27 september - 18 oktober 2021.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länssty-
relsen om den antas. Länsstyrelsen bedömer utefter Sveriges 
Geotekniska Instituts yttrande att bebyggelse blir olämplig 
eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

Planförslaget medger 5–7 våningar och kommunen bedömer 
att marken ska tåla den ökade belastningen som föreslagen 
bebyggelse innebär. Denna bedömning grundar sig i 
geotekniska utredningar utförda cirka 100 och 300 meter 
från planområdet. Sveriges Geotekniska Institut (SGI) anser 
att denna bedömning inte är möjlig att göra utan att ha utrett 
planområdets geotekniska förhållanden. Länsstyrelsen delar 
SGIs bedömning och anser att säkerhetsfrågor kopplat till 
skred, ras och erosion behöver klarläggas i detaljplaneskedet. 
Innan ett antagande behöver en geoteknisk utredning 
genomföras av en sakkunnig för att Länsstyrelsen tillsam-
mans med SGI ska kunna bedöma om det föregår risker eller 
ej med planförslaget. Nuvarande underlag tillsammans med 
Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) kartor är inte 
tillräckligt. Eventuella nödvändiga åtgärder behöver också 
säkerställas innan ett antagande. Vidare hänvisar Läns-
styrelsen till Sveriges Geotekniska Instituts yttrande daterat 
2021-10-07.

Kommentar 
Tillgodosetts. Länsstyrelsens synpunkterna gällande geotek-
niken har beaktats. Handlingarna har kompletterats med ett 
geotekniskt PM utefter Sveriges Geotekniska Instituts, SGI 
yttrande.

S3 Sveriges Getoekniska Institut (SGI)
SGI har följande synpunkter: 

Planområdet ligger på ett stort höjdparti i östra utkanten av 
Borås. Området sluttar svagt mot söder (lutning cirka 1:6) 
och öster om planområdet finns en kort slänt ned mot sydost. 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings SGU:s jordarts-
karta består jordlagren av morän.

Ingen geoteknisk utredning har utförts inom planområdet. 
I planbeskrivningen hänvisas till geotekniska utredningar 
utförda i två närliggande områden. Ett område ligger cirka 
300 m åt sydväst om planområdet vid Södervallen samt ett 
drygt 100 m sydväst om planområdet öster om Sexdrega-
gatan. Enligt underlag består jordlagren där av torv samt 
fyllning av grusig sand och dessa vilar på siltmorän. I utred-
ning anges ingen jordart utan enbart jorddjup som varierar i 
två mätlinjer mellan 2 och 10 m.

I planbeskrivningen anges att ”berggrunden består av 
gnejs med ett djup på 0–3 meter enligt SGU:s kartvisnings-
tjänster”. Vi vill upplysa om att berggrundens djup inte är 
fastställd på SGU:s kartor. Jorddjupet finns dock skattat 
översiktligt i området till mellan 3 och 10 meter.

I planbeskrivningen anges vidare att ”Geotekniska utred-
ningar från närområdet har undersökts och bedömningen 
är att marken ska tåla den ökade belastningen som den 
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och dagvatten enligt Borås Energi och Miljös synpunkter.

S7 Borås Elnät
Ingen erinran.

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran. 

S9 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Svärdsfästet 4, 
Trandared, Borås stad.

S10 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

Text om släckvattenhantering i garage bör föras in som 
bestämmelse i plankartan. Förslagsvis under skydd mot 
störningar och med en formulering likt ”Garage ska utföras 
utan golvbrunnar, alternativt med möjlighet att stoppa 
utflödet av släckvatten vid brand.”

Räddningstjänsten befarar att det kan bli problematiskt 
att uppfylla BBR:s krav på maximalt 50 meter mellan 
uppställningsplats för släckbil och angreppsväg (bortre/norra 
trapphuset), då endast en kortsida nås. Om huvudentrén 
räknas som angreppsväg för att nå bortre trapphuset innebär 
det en ovanlig och komplex insatsmiljö. Räddningstjänsten 
inser att frågan primärt hör hemma i bygglovsskedet, men 
anser att en text likt följande bör föras in i planbeskrivningen 
och som upplysning på plankartan. Detta för att särskilt 
understryka vikten av att frågan väcks vid bygglov. Text som 
Räddningstjänsten önskar föra in i planbeskrivningen och 
som upplysning på plankartan: 

”Vid bygglov bör räddningstjänstens insatsmöjligheter i norra 
trapphuset särskilt beaktas. Om avstånd mellan uppställ-
ningsplats och norra trapphuset överstiget 50 meter bör 
särskilda åtgärder vidtas, exempelvis stigarledningar.”

I planbeskrivningen kan texten ytterligare utvecklas med 
resonemang likt räddningstjänstens samrådsyttrande, kopplat 
till eventuella möjligheter att nyttja grannfastighetens körytor 
samt att detta kan innebära behov av servitut.

Kommentar
Tillgodosetts. Planhandlingarna har kompletterats med text 
i planbeskrivningen vad gäller släckvattenhanteringen. Och 
med en upplysning på plankartan om att insatsmöjligheter i 
norra trapphuset särskilt ska beaktas. 

S11 Trafikverket
Trafikverket kvastår vid sin bedömning i samrådet av detalj-
planen och har inga invändingar mot planförslaget.

föreslagna bebyggelsen innebär”. Vi vill upplysa om att då de 
geotekniska förhållandena inte är utredda inom området är 
denna bedömning inte möjlig att göra.

Vid detaljplaneläggning krävs att en geoteknisk utredning 
utförs inom planområdet av en sakkunnig. Detta bland annat 
för att grundläggning av byggnader ska kunna föreslås och 
senare dimensioneras samt att förutsättningar för ras och 
erosion ska kunna beräknas. Geotekniska aspekter såsom 
säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska klarläggas 
i planskedet för hela planområdet för de förhållanden som 
planen medger. En första stabilitetsbedömning kan baseras 
på tidigare utförda undersökningar inom planområdet eller i 
dess direkta närhet. Är de faktiska förhållandena sådana att 
det därefter inte klart och entydigt kan uteslutas risker för 
att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av 
skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras.

Kommentar 
Tillgodosetts. Sveriges Geotekniska Instututs, SGI synpunkter 
gällande geotekniken har beaktats. Handlingarna har 
kompletterats med ett geotekniskt PM som redovisar hur 
grundläggningen av framtida byggnation kan utföras.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

S5 Miljö och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen har yttrat sig i samråd över Svärdfästet 
4 gällande bland annat buller och markföroreningar. Våra 
synpunkter har tillgodosetts. En dialog har också förts med 
planarkitekt gällande skrivningar om markföroreningar i 
planhandlingarna i samband med granskning. Vi har inga 
ytterligare synpunkter i granskning utöver detta. 

S6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har yttrat att det är lämpligt att 
bestämma en lägsta golvnivå i garaget som är högre än gatan 
för att undvika att pumpning av spillvatten och dagvatten 
behövs.

Fjärrvärmeledningar finns längs med Guldbrandsgatan och 
den befintliga byggnaden på fastigheten Svärdsfästet 4 är 
ansluten. Innan rivningsarbeten på fastigheten påbörjas ska 
befintlig fjärrvärmecentral kopplas ur och tas omhand. 

Kommentar 
Informationen har vidarebefodrats till exploatören. 
Planbeskrivningen har kompletterats med text som upplyser 
att garaget kan utföras med en lägsta golvnivå som är högre 
än gatan. Detta för att att undvika pumpning av spillvatten 
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3. Yttranden från sakägare
S12  Svärdsfästet 6
I detaljplanen hänvisar man höjden på tänkt ny bebyggelse 
till omkringliggande utan att ange det faktum att omkringlig-
gande bebyggelse består av trevåningshus med oinredd vind 
alternativt svagt lutande tak som följer områdets topografi 
på ett, för området, synnerligen utmärkt sätt. Man kan enkelt 
konstatera att föreslagen byggnad på ett mycket iögonfal-
lande sätt bryter tanken med den befintliga bebyggelsens 
topografiska hänsynstagande. Man utgår från områdets 
högst belägna fastighet, ett trevåningshus, och anför denna 
takhöjd som gängse förekommande höjd i området. Man kan 
tydligt se denna brist på förståelse för omgivade bebbygelses 
topografiska hänsynstagande på, de i detaljplansmaterialet, 
ingående bilderna på sidan 7. Hänvisningen syftar, vidare, 
följaktigen på den bebyggelse som finns på motsatta sidan 
av Guldbrandsgatan. Eftersom denna bebyggelse skiljs 
från trevåningshusbebyggelsen av tidigare nämnd gata är 
jämförelsen helt irrelevant. Fastigheterna på denna sida av 
Guldbrandsgatan har helt andra topoggrafiska förutsätt-
ningar och ska ses som ett väl sammansatt område helt skiljt 
från detaljplaneområdet. 

Detaljplaneområdet består helt enkelt av trevåningshus på tre 
sidor om parken. En topografiskt väl utformad bebyggelse 
anpassad till områdets kraftigt lutande karaktär. Befintlig 
bebyggelse som är uppförd under olika tidsperioder, har 
anpassats till områdets förutsättningar och vid senare 
kompletteringar har stor hänsyn tagits till områdets karaktär.  
Att i detaljplanen hänvisa till annan bebyggelse utan egentlig 
tillhörighet till området för att tillfredsställa möjligheten 
att bygga fler våningsplan är irrelevant. Det är enkelt att se 
kopplingen till befintlig bebyggelse helt saknas. Detaljplanen 
avviker härmed allt för kraftigt från befintliga byggnasders 
struktur och karaktär. Föreslagen byggnadsutformning 
uppfattas mer som en mur mellan äldre och något nyare 
bebyggelse där den tidigare luftiga insynen i området totalt 
försvinner. Förslaget till detaljplanen visar med all tydlighet 
att ekonomiska hänsyn går före tankar om en arkitektoniskt 
väl sammanhållen byggnadsstruktur och människornas 
boendemiljö.      

Konstateras kan att tidigare förtätning/nybyggnationer i 
området ex. BRF Trandaredsbacke utförts på ett sådan sätt 
att solinstrålning och skuggspel för närliggande fastigheter 
inte påverkats i nämnvärd utsträckning. I det nya området 
på Mariedal gamla fotbollsplan hölls våningsantalet ned till 
en för omgivningen likställig nivå. I det detaljplaneförslag 
som nu läggs fram tas ingen hänsyn till befintlig bebyggelse 
eller de mycket stora skuggeffekter som en starkt överdriven 

våningshöjd medför. Närliggande fastighet, Svärdsfästet 6,  
kommer med föreslagen byggnadshöjd, helt mista sin kvälls-
sol (ex. solstudie midsommarafton 18:00).

Tänkt byggnation tillåts inkräkta på prickad mark, mark som 
inte får bebyggas. Tanken är då att fastighetens balkonger 
ska utnyttja prickad mark genom att balkongerna tillåts, i 
sin helhet, sticka ut över prickad mark och därmed ansluta 
nästan direkt mot tomtgräns. Enligt Borås stads egna 
dokument får inte prickad mark bebyggas. Detaljplanen 
kringgår här själva avsikten med den prickade marken och 
sätter någon form av prejudikat för kommande bebyggelse 
var helst den uppförs.    

Vi kräver att hänsyn tas till befintlig bebyggelse och förutsät-
ter att de tre förslag avseende byggnadens utformning som 
redovisas nedan utförs:

• Sänk tillåten byggnadshöjd med två våningar.

• Vänd byggnaden 180 grader så att den högsta delen 
vänds mot intilliggande park. 

• Tillse att byggnaden i sin helhet håller sig inom byggnar 
mark och inte inkräktar på prickad mark.         

Kommentar
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade 
urbana stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket 
ska binda samman Trandared med stadskärnan som ska 
stärkas genom kompletterande bebyggelse. Enligt plan-
förslaget kommer den nya bebyggelsen bestå av 5, 6 och 7 
våningar.Utifrån områdets topografi och omgivning har den 
nya bebyggelsen jämförts med samtliga befintliga hus i sin 
omgivning. Då planområdet ligger vid ett av de i översikts-
planen utpekade urbana stråken så anses bebyggelsens höjd 
som rimlig i förhållande till sin omgivning. Därmed har 
kommunen bedömt att bebyggelsen som tillåts i detaljplanen 
anses vara inom acceptabla nivåer. Den planerade bebyg-
gelsen medger en viss ökad skuggning på omkringliggande 
byggnader och omgivning. Bedömningen är att byggnaderna 
i området påverkar varandra ungefär på samma sätt som den 
nya bebyggelsen kommer att påverka.

Solstudien gjord för midsommarafton visar att planerad
bebyggelse främst kommer att påverka omkringliggande
bebyggelse och omgivning på Svärdsfästet 6 kvällstid.
Bedömingen av skuggstudien är att den planerade 
bebyggelsen kommer att innebära en viss ökad skuggning, 
särskilt kvällar under begränsad period för några av de 
boende på Svärdsfästet 6. Som boende i ett halvcentralt läge 
i närhet till större vägar och urbana stråk får man dock räkna 
med att stadsbilden förändras. Därmed anses inte den ökade 
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skuggningen vara en betydande olägenhet för de närboende.

Med bestämmelse om prickmark kan kommunen reglera att
marken inte får förses med byggnad. Detta gäller såväl ovan
som under marken. Detta kan alltså omfatta del av källare
och överkragande balkong och inte bara en byggnad som står
på marken. Om detaljplanen inte tillåter att balkonger sticker
ut över prickad mark, så tillåts det inte, därmed är det inte
någon risk för prejudikat för annan prickad mark. I detta fall
har regleringen för detaljplanen medgett att balkonger får
sticka ut 1,5 meter inom den prickade marken, mark som inte
får bebyggas. Vilket medger att balkonger tillåts kraga ut 1,5
meter från fasad. Synpunkterna tillgodoses ej.

4. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Sakägarna listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts. De som kommunen anser 
har tillgodosedda synpunkter är inte medräknade nedan och 
kommer inte att sändas en besvärshänvisning, som är ett brev 
som förklarar hur man överklagar. 

Kvarvarande synpunkter från sakägare
Följande sakägare har kvarstående synpunkter som inte 
tillgodosetts efter samrådet. Sammanlagt kommer en fastig-
het att skickas besvärshänvisning. 

 » Fastigheten Svärdsfästet 6. Har lämnat synpunkter som 
inte tillgodosetts i samrådet, angående höjden på husen. 

Lista över besvärsberättigade 
Följande sakägare har inte fått sina yttranden tillgodosedda 
och har därmed rätt att överklaga detaljplanen. 

Svärdsfästet 6  
 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Lisa Marklinder  
Planarkitekt



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan


