
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå 

Stjärnans Djursjukhus i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00493 2.4.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-05-16 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00493 2.4.4.0 

  

 

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå 

Stjärnans Djursjukhus i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom 

Boråsregionen. I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås 

besluta om ansvarsfrihet. 

Djursjukhuset har under 2018 haft en omsättning på 36,5 miljoner kronor och 

redovisat ett resultat för året på -0,4 miljoner kronor. Stiftelsens soliditet uppgår 

per 2018-12-31 till 22,9 %. Under 2018 har 15 132 patienter behandlats jämfört 

med 14 762 patienter under föregående år.  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 

finansiella ställning. Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-06-17 

2. Skrivelse, 2019-06-17 

3. Bilaga - Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans 

Djursjukhus i Borås   

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås, 

maria.evertsson@blastjarnan-boras.com 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Information om ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2019. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Anta rekommendationen från VästKoms styrelse och översända beslutet till 

Vård- och äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden. 

 

 

 

Datum 

2019-05-27 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00484 3.7.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2019-05-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00484 3.7.1.0 

  

 

Information om ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta rekommendationen från VästKom och översända beslutet till Vård- och 

äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden        

Ärendet i sin helhet 

VästKoms styrelse beslutade den 2 april 2019 om att rekommendera 

kommunerna i länet, att för egen del besluta om ersättningsnivån under 2019 

för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 

hemkommunen. 

Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för 

biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår för distriktssköterskebeslut 

och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, 

rekommenderas 669 kr/tim. 

Beslutsunderlag 

1. Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 

  

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
2019. 
  
Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma. 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma. 
 
Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. 2019 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,7 % enligt OPI 20191 jämfört 
med 2018.  
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2019 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2019 fastställt till 669 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2018-12-13). 

 
Se bilagor:  

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 

 

Thomas Jungbeck      Anneli Assmundson Bjerde  

                                                             
1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html  
2 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  

http://www.vastkom.se/
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html


 

 Tjänsteutlåtande 19-03-12 
Anneli Assmundson Bjerde 
VästKom 

Direktör VästKom      Utvecklingsstrateg VästKom 
 
 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

Rekommendationen för 2019 utgår  från omsorgsprisindex (OPI)3 för hemtjänst.  

 

Ersättningsnivån för 2019 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
412 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. 

Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av 
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 

 

  

  

                                                             
3 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html


 

 Tjänsteutlåtande 19-03-12 
Anneli Assmundson Bjerde 
VästKom 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 
 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra 
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om 
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke 
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet 
utan att vara bosatta där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. 
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av 
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i 
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den 
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl  distriktsköterska och sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primar̈vård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2019 är satt till 669 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2018-12-13). 
 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs. 

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 

                                                             
4 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/Hälso-%20och%20sjukvårdsavtalet%20i%20Västra%20Götaland%202017-2020%20Utskriftsvänlig.pdf?a=false&guest=true
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html












 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 

Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 

årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor. En förutsättning för beslut är att 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-28 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00546 2.6.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 

Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 

årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor. En förutsättning för beslut är att 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.             

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 

förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 

att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 

barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 

samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 

en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 

år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 

ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 

internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 

budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 

förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 

uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 

december 2020.   

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-17 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21   

Expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna ytterligare investeringsanslag om 18 811 000 kronor utöver de 

135 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2019 avseende om- och 

tillbyggnad Byttorpsskolan, Vindelgatan 4, Kräftan 2, Borås och därmed anvisa 

153 811 000 kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En 

förutsättning för beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Datum 

2019-05-28 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00621 2.6.1.1 Programområde 5 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00621 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna ytterligare investeringsanslag om 18 811 000 kronor utöver de 

135 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2019 avseende om- och 

tillbyggnad Byttorpsskolan, Vindelgatan 4, Kräftan 2, Borås och därmed anvisa 

153 811 000 kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En 

förutsättning för beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.            

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har 2017-02-28 hemställt Lokalförsörjningsnämnden om 

att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad av Byttorpsskolan för att utöka 

elevkapaciteten till 3-parallellig. Efter genomförd förstudie togs 

projekteringsframställan fram som beviljades i samband med Budget 2019, 

projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 

135 000 000 kronor. 

Anslagsframställan som är baserad på anbud beräknas till 153 811 000 kronor 

vilket är 18 811 000 kronor högre än godkänt belopp i 2019 års 

investeringsbudget. Förklaringen till det högre investeringsbeloppet beror bland 

annat på att det under projektering har gjorts förändringar i layouten av 

skollokalerna som medför en utökad total yta. Vidare har omställningen av 

lokaler beräknats bli mer omfattande samt att kostnader för tekniska lösningar 

som är nödvändiga blivit högre. 

Behovet av elevplatser är stort i Borås. Byttorpsskolan har även Norrby som 

upptagningsområde och en utökad elevkapacitet tar hand om en del av detta 

behov. Efter om- och tillbyggnad kan skolan ta emot 567 elever. 

Den totala årliga hyran beräknas till 10 200 281 kronor efter projektets 

färdigställande och det innebär en hyresökning på 7 103 200 kronor.           

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har 2017-02-28 hemställt Lokalförsörjningsnämnden om 

att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad av Byttorpsskolan för att utöka 

elevkapaciteten till 3-parallellig. Efter genomförd förstudie togs 

projekteringsframställan fram som beviljades i samband med Budget 2019, 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med en budget om 

135 000 000 kronor. 

Anslagsframställan som är baserad på anbud beräknas till 153 811 000 kronor 

vilket är 18 811 000 kronor högre än godkänt belopp i 2019 års 

investeringsbudget. Projektet är oförändrat – att utöka elevantalet så att skolan 

blir 3-parallelig F-6. Under projekteringen har layout på skollokalerna ändrats så 

att den totala ytan ökat med 177 m2 och detta ger ett högre anbud från 

entreprenör. Omställningen av lokalerna (tidigare idrottshall) för bibliotek är 

något mer omfattande än tidigare beräkningar. Vidare är det fördyrande 

tekniska lösningar som framkommit under projekteringen som är nödvändiga. 

Skillnaden förklaras också av kalkyldifferenser mellan 

Lokalförsörjningsförvaltningen och entreprenör samt ökade 

byggherrekostnader och en post för oförutsedda kostnader.   

Byttorpsskolan har idag en elevkapacitet för en 2-parallellig skola. Lokalerna är 

inte fullt ändamålsenliga och motsvarar inte en modern skola F-6. Bland annat 

är gymnastiksalen för liten och tekniskt är lokalerna i behov av modernisering, 

främst avseende ventilation och energieffektivisering.  

Projekteringen av om- och tillbyggnaden har genomförts i samarbete med 

representanter från Grundskoleförvaltningen och utökningen till en 3-parallellig 

F-6 skola innebär att skolan ska kunna ta emot 567 elever. Behovet av 

elevplatser är stort i Borås. Byttorpsskolan har även Norrby som 

upptagningsområde och en utökad elevkapacitet tar hand om en del av detta 

behov. 

Skolan kommer utformas med hemområden där skola och fritids samutnyttjar 

lokalerna. Skolans befintliga idrottshall kommer att byggas om till folkbibliotek 

vilket kommer att nyttjas av skolan. Åtgärder för energieffektivisering kommer 

att vidtas, en solcellsanläggning ska installeras på gymnastikbyggnadens tak.  

Under om- och tillbyggnaden ska eleverna vara kvar på skolan. Byggnationen 

delas in i etapper där tillbyggnad sker först. Behovet av ersättningslokaler 

begränsas till befintliga paviljonger på skoltomten. Byggstart beräknas till 

oktober 2019 och färdigställande till augusti 2022. 

Den totala årliga hyran beräknas till 10 200 281 kronor efter projektets 

färdigställande och det innebär en hyresökning på 7 103 200 kronor. Den totala 

beräknade årliga kostnaden för objektet år 1 uppgår till 12 412 581 kronor och 

det är en differens mellan hyran och den årliga kostnaden. Allteftersom 

avskrivning sker minskar räntekostnaden och efter 9 år beräknas 

internhyressystemet för objektet vara i balans. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-17 

2. Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21 

  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 





































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av 

kontorslokaler för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av kontorslokaler 

i Vesta 12, Fabriksgatan 11 för Individ- och familjeomsorgsnämnden under 

perioden 1 januari 2020 till 31 december 2029 med en årlig hyresnivå på 

3 743 092 kronor. En förutsättning för beslut är att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget.      

       

Datum 

2019-05-28 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00459 2.6.4.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2019-05-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00459 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av 

kontorslokaler för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av kontorslokaler 

i Vesta 12, Fabriksgatan 11 för Individ- och familjeomsorgsnämnden under 

perioden 1 januari 2020 till 31 december 2029 med en årlig hyresnivå på 

3 743 092 kronor. En förutsättning för beslut är att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget.            

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har behov av kontorslokaler på 

Fabriksgatan 11. Lokalerna ersätter de evakueringslokaler som idag används för 

verksamheterna Barn och unga, Vuxen, Mottagningsenheten och Myndighet. I 

det utredningsarbete som pågått parallellt i förvaltningsledningen på Individ- 

och familjeomsorgsnämnden samt mellan fastighetsägaren och 

Lokalförsörjningsförvaltningen har det framkommit förändrade behov. Det 

ändrade behovet innebär att den totala ytan utökas till 2 524 m2 från 2 300 m2, 

samt att avtalstiden har ändras från 5 år till 10 år. Detta på grund av 

investeringens storlek samt att verksamhetsanpassningarna är 

verksamhetsspecifika. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 3 743 092 kronor + index. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 

internhyressystem som uppgår till 2 988 416 kronor + index enligt Borås Stads 

budget. Föreslagen avtalstid är 1 januari 2020 till 31 december 2029.    

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-17 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-22  
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Beslut expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00080 2.6.1.2 
 

  

 

 

Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av 

kontorslokaler för Individ- och familjeomsorgs-

förvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner 

avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 

Avtalet skickas till Kommunstyrelsen för beslut.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har behov av kontorslokaler på 

Fabriksgatan 11. Lokalerna ersätter de evakueringslokaler som idag används för 

verksamheterna; Barn och unga, Vuxen, Mottagningsenheten och Myndighet.  

I det utredningsarbete som pågått parallellt i Förvaltningsledning Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, samt mellan fastighetsägaren och 

Lokalförsörjningsförvaltningen har det framkommit ändrade behov. Ny total 

yta är 2 524 kvm istället för 2 300 kvm, samt att avtalstiden har ändrats från 5 år 

till 10 år. Detta på grund av investeringens storlek samt att verksamhets-

anpassningarna är verksamhetsspecifika.  

Förslag 

Fastighet Vesta 12     

Adress Fabriksgatan 11 

  Hyresvärd HB kv Vesta 12     

Yta 2 524 m2 

  Hyra 3 743 092 kr/år 1 483 kr/m2 Schablon 1 184 kr m2 

Index 60 % KPI 

  Avtalstid 10 år. 9 mån uppsägning 3 års förlängning 
Prel. 
inflytt 

2020-01-01 – 2029-12-31 
  

Moms Exkl. 

   

-                 
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Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Delårsrapport januari - april 2019  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Delårsrapport januari-april 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 
 
Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 520 tkr för anpassning til l 
verkliga kapitalkostnader under 2019. 
 
Från 1 april 2019 flyttas en syn- och hörselinstruktör från Fritids- och 
folkhälsonämnden till Vård- och äldrenämnden. Kommunbidrag; 400 tkr flyttas 
därför mellan de berörda nämnderna för 2019. 
 
Förskolenämnden beviljas ett investeringsanslag med 750 tkr för inventarier till ny 
förskola i tidigare Tullengymnasiets lokaler. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 2,0 mnkr 
för  inventarier till Kyllaredsgymnasiet. 
 
”Dnr 2019-00137 - Nya riktlinjer för alkoholservering bifogas och godkänns som 
redovisning av uppdraget i Budget 2019 ”Borås Stads riktlinjer för alkoholservering 
ska revideras så att servering som längst medges till klockan 02:30”. 
 

 

Datum 

2019-05-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Diarienummer: KS 2019-00497 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-05-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Delårsrapport januari-april 2019 

Sammanfattning 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2019 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 66 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 59 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymer enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och 
möta en avtagande konjunktur ålades nämnderna ett effektiviseringskrav på 1,0 % som 
skall vara uppnått under 2020. För 2019 bedömdes utfallet till 0,5%. 

I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -54 mnkr att 
jämföras med -67 mnkr i redovisat utfall 2018. Ett fortsatt läge med underskott för en del 
av våra verksamheter således. De nämnder som redovisar relativt stora underskott är 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Handlingsplaner för att nå 
ekonomisk balans finns antagna i flera fall och Kommunstyrelsen följer nogsamt 
utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sannolikt når inte åtgärderna full effekt 
under 2019 men målet och kravet måste vara ekonomisk balans inför 2020. Av nämndernas 
prognosticerade underskott består -19 mnkr av godkända ianspråktagande av tidigare års 
ackumulerade resultat och öronmärkningar.  

Jämfört med bedömningen om det ekonomiska läget som Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL presenterade i februari har skatteunderlagsprognosen för 2019 förbättrats 
något. Innebär en positiv effekt med +14 mnkr vilket är medtaget i denna rapport.  

Årsprognosen för Borås Stads bolag är på totalt 48 mnkr. Prognosen är 23 mnkr bättre än 
budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och för 
stadshuskoncernen med 18 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen 
kommer att generera ett positivt resultat 2019, och att underskottsbolagen kan finansieras 
med koncernbidrag.  

Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är god. För att behålla en god 
ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar, ökad 
investeringstakt samt ökad skuldnivå är det viktigt att generera goda resultat för såväl 
kommun som bolag.   
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Kommunens resultat 2019 
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +54,2 mnkr, 
dvs 25,8 mnkr lägre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2019, som uppgår till 
80,0 mnkr.  
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +66,2 mnkr då försäljning av mark 
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 12,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och 
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,0 % av skatter och generella statsbidrag vilket 
i dagsläget är under det finansiella målet som uppgår till 2-3%.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med hela -20 mnkr mot 
budgeterad nivå. Detta beror på en hög investeringsnivå under 2018. Kompenseras av 
högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +14,3 
mnkr jämfört med budget. Innevarande års prognos för skatteavräkningen är något mer 
positiv medan 2018 års avräkning är oförändrad. 
 
Finansnettot beräknas till 30 mnkr vilket är i linje med budget. Marknadsräntorna är 
fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större lånevolym. 
Jämfört med förra året är finansnettot klart lägre då aktieutdelningar från Borås Lokaltrafik 
AB med 53 mnkr förstärkte 2018 års finansnetto med 53 mnkr. 
 
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -54,4 mnkr 
Största enskilda nämndavvikelsen finns hos Individ- och familjeomsorgsnämnden -13,0 
och ligger inom Barn- och ungdomsvården. Andra större avvikelser finns hos 
Lokalförsörjningsnämnden -12,0 p g a högre kapitalkostnader och lokalhyreskostnader. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott med -10,0 mnkr och 
hänger samman med obalanser som fanns redan förra året men även att budgeten för 
elevflöden ger underskott. Sociala omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -10,0 mnkr 
bl.a. beroende på övervältringseffekter inom personlig assistans. Inom nämndernas och 
kommunens resultat ingår att nämnderna i dagsläget utnyttjar ca 19 mnkr av tidigare års 
öronmärkta medel till Sociala investeringar samt ianspråktagande av ackumulerade resultat.  
 
Balanskravsresultat för 2019 beräknas i dagsläget till 63,1 mnkr. Realisationsvinster och 
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade.  Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget understryka vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna 
under resten av året när de ekonomiska marginalerna är klart lägre under 2019. 
 
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +66 mnkr är självklart inte helt 
tillfredsställande men delvis en konsekvens av ett kärvare ekonomiskt läge samtidigt som 
behoven inte minskar i vår verksamhet. Redan budgeten för 2019 var lagd under vårt 
finansiella mål. Kommunen har dock under ett antal år klart levt upp till sina finansiella mål 
och kan då under vissa perioder med lägre skatteunderlag acceptera en något lägre 
resultatnivå. Inför 2020 och ett läge med en förmodad fortsatt nedåtgående  
skatteunderlagsutveckling är det viktigt att ha strukturell balans i våra verksamheter. 
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En utvecklad styrmodell 
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även 
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt 
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har 
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att 
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014 
kopplats till en strategisk plan. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i 
denna rapport.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Nämndernas resultat 2019 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2018, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det 
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har 
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2019-04
Jan-april Jan-april Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2018 2019 2018 2019 2019 mot budget
Nettokostnader -1 855,2 -1 993,9 -6 057,4 -6 129,1 -6 149,3 -20,2

Avskrivningar -75,9 -89,2 -227,2 -240,0 -260,0 -20,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 931,1 -2 083,1 -6 284,7 -6 369,1 -6 409,3 -40,2

Skatteintäkter 1 654,1 1 710,5 4 948,8 5 156,3 5 136,7 -19,6

Generella statsbidrag mm 420,6 427,1 1 276,3 1 262,8 1 296,7 33,9

Finansnetto 73,6 34,1 90,8 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 217,2 88,6 31,3 80,0 54,2 -25,8

Realisationsvinster från markförsäljning 5,0 286,6 0,0 12,0 12,0

KOMMUNENS RESULTAT 222,2 88,6 317,9 80,0 66,2 -13,8

Ökning verksamhetens nettokostnader 6,7% 7,9% 5,5% 1,3% 2,0%
därav nämnderna 6,8% 4,0% 3,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 3,6% 3,0% 2,8% 3,1% 3,3%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 10,7 4,1 5,1 1,2 1,0

Nettoinvesteringar mnkr 174 149 821 600 600
Självfinansiering av investeringarna 66% 53% 54%
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Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet beräknar sitt resultat till -3,7 mnkr avseende tidigare ”öronmärkta” 
projekt såsom Organisationshälsa och Market Place Borså 
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om -0,3 mnkr och beror 
på obudgeterade hyreskostnader för Proteko. 
 
Överförmyndarnämnden räknar med ett negativt resultat på -2,2 mnkr för 2019. 
Underskottet kan i princip hänföras till kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare, dvs. gode män och förvaltare. När det gäller ärenden kopplade till 
ensamkommande barn så minskar ärendetypen, främst till följd av att barnen blir myndiga. 
Jämfört med 2018 har antalet ärenden med ensamkommande barn per 30 april minskat 
från 120 st till 42 st år 2019. 
 
Valnämnden. Valår innebär ökad budget samt statsbidrag vilket ska täcka ökade 
kostnader. Valår innebär svårigheter att så här tidigt göra en relevant prognos. Målet är att 
följa budget. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett resultat för 2019 motsvarande -11,9 mnkr 
och är främst kopplat till ökade kapitalkostnader och ökade lokalhyreskostnader och 
kostnader för ej uthyrningsbara lokaler samt lokalbanken. Principen i internhyresmodellen 
är att internhyror ska motsvara kostnader för lokaler över tid. Hyresnivåerna i dagsläget 

Driftredovisning 2019, tkr
Budgetuppföljning per 2019-04
Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 019 tom april tom april prognos 2019 prognos 2019
Kommunfullmäktige 0 15 100 -5 004 29 -15 100

Stadsrevisionen 1 033 5 875 -1 723 210 -5 875
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 5 000 118 673 -38 288 620 -122 389 -3 716

 -kommungemensamt 0 118 100 -39 709 -342 -118 361 -261
Valnämnden 0 4 025 2 128 3 461 -4 025

Överförmyndarnämnden 0 6 725 -3 925 -1 684 -8 974 -2 249

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -26 758 -16 128 -43 865 -11 965
Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -67 089 908 -213 310 -4 000
 -föreningsbidrag 0 43 050 -19 537 -153 -43 050

Servicenämnden 34 988 -7 000 2 120 -213 7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -4 719 1 546 -20 110 3 840
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 21 608 146 745 -51 694 642 -148 215 -1 470
 -persontransporter 0 68 800 -24 941 -1 405 -72 800 -4 000

Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -8 353 272 -26 835 -960
Kulturnämnden 1 275 171 575 -62 806 -5 614 -171 675 -100

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -196 845 -24 971 -536 920 -10 000

Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -77 127 2 242 -229 671 3 529

Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -214 938 -4 425 -667 275 -10 000
Förskolenämnd -1 526 753 925 -252 752 -4 819 -753 925

Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -471 798 -2 753 -1 463 325
Individ-och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -91 486 -1 642 -301 850 -13 000

Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -410 472 -552 -1 345 100

Summa 139 457 6 251 298 -2 065 716 -54 771 -6 305 650 -54 352
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följer dock inte den verkliga kostnadsutvecklingen vilket är något som behöver fortsätta att 
följas upp. I prognosen för året ingår kostnader relaterat till ”hyrestak” och vakanser inom 
de sociala boendena beräknas till 7,5 mnkr för 2019. I resultatet för första tertialet ingår 
kostnader för lokalanpassningar som egentligen är en investering motsvarande 2,9 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen noterar att prognosen för investeringsprojektet ombyggnad av 
Viskastrandsgymnasiet avviker med 6,7 mnkr jämfört med godkänt investeringsanslag 
beroende på kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. Prognosen för 
investeringsprojektet är 33,4 mnkr. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +7,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med april uppgår till +2,1 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2019.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -4,0 mnkr 
och avser de sociala investeringsprojekten ” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling 
Sjöbo”. Avvikelserna justeras i samband med årsbokslutet Föreningsbidrag förväntas 
klara sin verksamhet inom tilldelat Kommunbidrag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +1,5 mnkr främst 
beroende på fortsatt god utveckling av intäkterna. Årsprognosen beräknas till +3,8 mnkr  
varav nämndens oförbrukade buffert förväntas uppgå till 3,3 mnkr. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-4,0 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret 
2018 är det en förhållandevis låg kostnadsökning med ca 0,8 mnkr. Resandevolymen har 
hittills under året ökat med 5,3 % jämfört med motsvarande period förra året.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -1,5 mnkr och hänför 
sig till vinterväghållningen. Detta är ändå ett mycket lägre utfall än 2018 då verksamheten 
gav ett underskott med -7,2 mnkr Parkeringsverksamheten beräknas under året lämna ett 0-
resultat. Förra året visade verksamheten på ett överskott med +1,9 mnkr med ungefär 
samma budget. Kommande rapporter får utvisa om en förändrad prognos kan bli aktuell. 
Kommunbidraget till nämndens föreslås att ökas med 520 tkr utifrån verkliga 
kapitalkostnader 2019.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -1,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Med hänsyn 
till godkänt ianspråkstagande av ackumulerat resultat och beslutade öronmärkta projekt 
samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av vakanta tjänster, prognostiseras ett 
årsresultat på +0,8 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett marginellt negativt resultat på -0,1 mnkr jämfört 
med Kommunbidraget. Visst underskott inom biblioteksverksamheten täcks upp av 
nämndens centrala buffert på 1,0 mnkr.  
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +3,5 mnkr för 2019. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa prognosen i 
delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till -2,2 mnkr. 
 
De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och central administration 
och överskottet kommer från att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. Nettokostnaden 
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för försörjningsstöd t.o.m. april 2019 är 17,5 mnkr vilket är ca 2,3 mnkr lägre än 
föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd försätter att 
minska. 2019-04-30 var det 723 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 788 hushåll 
samma tidpunkt 2018 och 883 hushåll 2017. Denna minskning av försörjningsstödet och 
nivån på arbetsmarknadsinsatser innebär att fler är i någon form av arbete och får lön i 
stället för bidrag. Det är viktigt att flödet från bidrag till avlönat arbete fungerar så att så 
många som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden.  
 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -10,0 mnkr som kan hänföras 
till övervältring av kostnader till kommunen med anledning av Försäkringskassan 
förändrade tolkning av LSS–lagen, övervältringen leder till ökade kostnader för 
myndighetsutövningen och även till ökade kostnader för verkställigheten. Det blir nya typer 
av beslut istället för personlig assistans och det blir även förändrade beslut inom personlig 
assistans med fler korta insatser. I nuläget har staten inte kompenserat kommunerna med 
anledning av denna övervältring. Sociala omsorgsnämnden följer utvecklingen inom 
personlig assistans och nämnden för en löpande dialog med Kommunstyrelsen i ärendet. 
Nämnden brottas också med problemet att den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav 
på omsorg och bemanning inom nämndens verksamheter. 
 
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat i balans vid årets slut under 
förutsättning att planerade åtgärder verkställs. Nämnden bedöms ha kontroll och 
medvetenhet om det ekonomiska läget men bör följa kostnadsutvecklingen noggrant och 
vid behov vidta ytterligare åtgärder. Förskolenämnden  är i behov av 750 tkr för inventarier 
till den nya förskolan i tidigare Tullengymnasiets lokaler. Detta beror på att Norrbyskolans 
förskola ska vara kvar, vilket innebär att den planerade flytten av inventarier från 
Norrbyskolans förskola till den nya förskolan uteblir.  
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. Nämnden bedöms 
ha god ekonomisk kontroll. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -10  
mnkr. Nämnden har beviljats ianspråkta 10 mnkr av ackumulerat resultat vilket innebär ett 
prognostiserat slutligt nollresultat. I prognosen har bufferten ianspråktagits. Avvikelserna 
beror på att kostnaden för köpta elevplatser är högre och intäkterna för sålda elevplatser är 
lägre än budget. Det beror även på att skolskjutskostnaderna budgeterats för lågt och att 
omställningen på Björkängsgymnasiet inte får full effekt i år. I prognosen finns bland annat 
osäkerhet när det gäller ersättning från Migrationsersättning samt elevers val av skola till 
hösten vilket påverkar budgetavvikelsen för köpta och sålda platser.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att det finns osäkerhet huruvida Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden kommer att uppnå det prognostiserade resultatet. Nämnden ska 
följa utvecklingen noggrant och vid behov vidta ytterligare åtgärder utöver de redan 
beslutade. Med anledning av att Björkängsgymnasiet inventarier överlåtits till 
Grundskoleförvaltningen anger nämnden ett behov av 2,0 mnkr till investeringar i 
inredning och inventarier på Kyllaredsgymnasiet, vilket Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna.  
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Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2019 ett negativ resultat 
motsvarande -13,0 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2019. Det största underskottet prognostiseras under 
verksamheten barn- och ungdomsvård -11,8 mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus 
med -6,3 mnkr. 2018 års resultat för Individ-och familjeomsorgsnämnden var -17,7 mnkr. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett negativt resultat på -0,5 mnkr efter första tertialet 
2019. Resultatet efter första tertialet 2018 var 23,8 mnkr. Vid en jämförelse med 
periodresultatet till och med april 2019 med motsvarande föregående år så har 
personalkostnader ökat med 7,8 %. Förklaringen till de ökade personalkostnaderna är 
inrättandet av nya tjänster främst inom hemtjänsten som t ex metodhandledare och 
samordnare som stöd till chefer. Prognosen för 2019 är ett nollresultat. En stor skillnad 
2019 mot föregående år är att under 2018 fick Vård- och äldrenämnden statsbidrag för 
ökad bemanning motsvarande 19 mnkr. Brukartiden är efter april i år 57 % budgeten för 
2019 ligger på 65 %. Brukartiden efter första tertialet 2018 var 57 %. Nämnden har i 
årsredovisning för 2018 fått möjlighet att använda 4,5 mnkr av sitt ackumulerade resultat 
till driftinvesteringar vid flytt av verksamhet under 2019. Nämndens prognos tyder på att 
detta inte kommer att behövas tas i anspråk. 
 
 
 
 
Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 667 mnkr exklusive 
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2018 till uppgår den 
godkända investeringsnivån till ca 785 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2019 års 
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 600 (821) mnkr. Hittills under året har 
investeringsutgifterna uppgått till 149 (174) mnkr.  
 
 
Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär att de kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal och tertial har 
följts upp. Nämnderna redovisar inga avvikelser i uppföljningarna och därmed krävs inga 
åtgärder. Enligt Borås Stads modell för intern kontroll ska de risker som bedömts med 
sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De nämnder som 
har identifierat risker med bedömning 16 har i sina tertialrapporter redovisat direkta 
åtgärder för att minimera risken. 
 
 
 
Bolagens resultat 2019 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens företag har inte gjorts 
nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma 
sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser från företagen grundade på redovisningen 
till och med april.  
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 48 mnkr. Prognosen är 23 mnkr bättre än budget, 
bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 18 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett 
positivt resultat, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag 2019.  
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Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i 
innehåll. De bolag som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera 
fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats. Nedan följer en 
beskrivning av respektive bolags budgetuppföljning.  
 
 
 
 
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,5 -2,7 -0,2 

Borås Energi och Miljö AB  0,1 10,0 +9,9 

Borås Elnät AB 41,1 50,4 +9,3 

Borås Djurpark AB -13,0 -13,0 0 

Borås kommuns Parkerings AB 7,4 8,1 +0,7 

Industribyggnader i Borås AB 9,0 9,5 +0,5 

BoråsBorås TME AB -19,2 -18,5 +0,7 

Akademiplatsen AB -23,9 -26,5 -2,6 

Inkubatorn i Borås AB -2,6 -2,6 0 

Summa Stadshusbolagen  -3,6 14,7 +18,3 

 
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,2 mnkr 
sämre än budget främst till följd av något högre räntekostnader. Bolagets underskott 
förutsätts finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs 
av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2018 samt 
beslutat om uppföljning av intern kontroll. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att resultatet blir 9,9 mnkr bättre än budget, vilket 
främst beror på försenad aktivering av Kraftvärmeverket gällande EMC. Investeringsnivån 
förväntas hamna på budget. 
 



 9 (21) 
 
I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en negativ budgetavvikelse på 7,7 
mnkr, och ett resultat som är 9 mnkr sämre än utfallet under motsvarande period 2018. 
Lägre fjärrvärmeintäkter till följd av den varma vintern och lägre elintäkter på grund av 
problem med den nya turbinen bidrar till avvikelsen.   
 
EMC-projektet är inne i sin slutfas och nettoinvesteringen i projektet var per 30 april 3 271 
mnkr. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 9,3 mnkr bättre än budget. Investeringsnivån 
ligger kvar på budgeterad nivå, 230 mnkr.  
 
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 0,7 mnkr högre än budget. 
Förbättringen består främst av högre intäkter till följd av ökad försäljning av 
månadstillstånd. Investeringsnivån ligger kvar på budgeterad nivå.  
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med ny pris- och produktstrategi, 
kravställning för upphandling av parkeringsautomater och telefonparkering samt beslutat 
om fler laddstolpar. Bolaget deltar i Borås Stads arbete med ett samlat parkeringsdokument. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är 0,5 
mnkr bättre än bolagets budget. Investeringarna följer plan.  
 
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 0,7 mnkr bättre än budget. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen antagit dokumentet Platsvarumärket och strategin ”Beyond 
Tourist Office” samt behandlat årsredovisning för 2018. Styrelsen har även gett VD i 
uppdrag att delta i förhandlingen om ny utställning till Textilmuseet.  
 
Akademiplatsen AB förutser ett resultat som är 2,6 mnkr sämre än budget. Bolaget har 
omförhandlat avtalet med operatören för Borås Kongress vilket minskar intäkterna, och 
några kostnader för iordningställandet har förskjutits från 2018 till 2019. Budgeten 
förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat att styra externa möten till Borås Kongress vilket gör 
att tjänsten Möteskoordinator förändras. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten förutsätter 
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
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Bostadsbolagen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Bostadsbolagen 
Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 20,5 26,4 +5,9 

Fristadbostäder AB 3,0 2,0 -1,0 

AB Sandhultsbostäder 0,7 0,8 +0,1 

AB Toarpshus 0,8 0,4 -0,4 

Viskaforshem AB 3,5 3,5 0 

Summa Bostadsbolagen  28,5 33,1 +4,6 

 
Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2019 på 33,1 mnkr, vilket är 4,6 
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
Samtliga bostadsbolag har pågående nyproduktionsprojekt för att möta behovet av fler 
bostäder i kommunen. 
 
I april 2019 var 23 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 33 vid samma period 
föregående år samt 49 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 5,9 mnkr bättre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen består dels av högre intäkter till följd av avtalad hyreshöjning med    
1,95 % samt standardhöjningar i form av köks- och badrumsrenoveringar, och dels av lägre 
kostnader för uppvärmning och utrangeringar.   
 
Första tertialen har präglats av anpassning till den genomförda omorganisationen 2018 och 
flytten av fyra skilda kontor till ett gemensamt på Viskaholm. Dessutom har de två 
ombyggnadsprojekt som drabbades av konkurs förra året drabbats av förseningar och 
kraftigt ökade kostnader som kommer att påverka årets resultat negativt.  
 
Underhållsarbetet följer plan, investeringsnivån har minskat med 6 mnkr i prognosen.  
   
Antal outhyrda lägenheter per april var 31 stycken varav 4 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 1 mnkr lägre än budget, främst till följd 
av högre underhållskostnader. Investeringsnivån ligger enligt budget på 3,9 mnkr. Bolaget 
har inga outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2018, ledningens genomgång och 
godkännande av verksamhetsledningssystemet samt om entreprenör för ombyggnad av 
förskolan Blåklinten. 
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AB Sandhultsbostäder bedömer årsresultatet till 0,1 mnkr bättre än budget till följd av 
lägre räntekostnader. Samtidigt ökar kostnaderna för förvaltning och uppvärmning. Bolaget 
har 11 outhyrda lägenheter, främst hänförligt till nyproduktionen i Sjömarken. 
 
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 0,4 mnkr sämre än budget på grund av högre 
reparationskostnader. Bolaget har sju outhyrda lägenheter. 
 
Viskaforshem AB förutser ett resultat som är lika med budget. Bolaget hade en lägenhet 
outhyrd 30 april på grund av renovering. 
 
 
 
 
Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto   Mnkr 

Övriga  
Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund -2,4 -2,4 0 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 0 0 0 

 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  
 
Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 4 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 3 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  2 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  17 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 12 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 53 

Antal ej genomförda uppdrag ■  5 

Ej rapporterat  2 

Totalt antal uppdrag  72 

 
 
Människor möts i Borås 
 
Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde) ■ 17 13 17 

Antal gästnätter i Borås.  ● 212 000 220 000 220 714 

 

Målvärdet för antal personer som en hemtjänsttagare möter är inte uppnått och utfallet är oförändrat 
mot senaste mätningarna. Verksamheten har haft en besvärlig bemanningssituation under en längre tid 
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och haft svårt att rekrytera nya medarbetare till vakanta tjänster men detta har stabiliserats senaste 
månaden. En stabil grundbemanning och medarbetare som har de kompetenser som krävs är 
grundläggande för att uppnå en god kontinuitet. 
Schemaläggning i mindre grupper och följsamhet till denna är en annan viktig faktor. Översyn görs av 
schemaläggningen och om antal medarbetare/ grupp är optimalt. En utbildningsinsats gällande 
schemaläggning kommer att genomföras i juni för enhetschefer, och efter sommaren utbildas 
schemaombud. Verksamheten utreder också om korta besök kan utföras på annat sätt. 
Omvärldsbevakning har gjorts av jämförbara kommuner som har goda resultat avseende kontinuitet. 
Efter sommaren planeras att prova ett nytt arbetssätt i schemaläggning som flera av dessa kommuner 
infört. Verksamheten kommer att följa upp kontinuiteten tätare än tidigare för att se om framtagna 
åtgärder ger effekt.  
Den senaste 12-månadersperioden; april 2018 – mars 2019 hade Borås 220 714 gästnätter och mars 2019 
hade fler gästnätter än mars 2018. Gästnätter kräver reseanledningar vilka påverkas av om det finns 
evenemang, möten eller andra besöksanledningar, vilket eftersträvas. Nytt hotell och kongresshuset är 
faktorer som påverkar. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska 
utredas. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas. Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd. Ett 
interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden. Syftet med 
ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse för och 
kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och 
möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas 
till vad den utredning som startade 2018 visar. 

Kommunstyrelsen  
Delvis 
genomfört 

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i 
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till 
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen 
på den aktuella tiden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 
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Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader bör bli en större 
attraktion i Borås. En strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder ska 
tas fram. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 
Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare 
med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet 
med och bemötande av nationella minoriteter. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden 
utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet 
för kvinnor i prostitution. 

Arbetslivs-
nämnden 

Överfört till ALN 
Rapporteras i 
tertialuppföljning 
per augusti 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är 
på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i 
uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och 
stillasittande. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som vidtas för att nå målvärdet 
på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde)”. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för äldre ska utvecklas. Gärna i 
samverkan med civilsamhället. 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Genomfört 

 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
 
Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd, %.  ● 98 98 99 

 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
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bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte.  
 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av 
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna. 

Kommunstyrelsen  Delvis 
genomfört 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i 
socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på 
läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämnden  Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för 
barngruppers storlek, ska nås. 

Förskolenämnden  Ej genomfört 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas av Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019. Grundskolenämnd
en 

 Delvis 
genomfört 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Grundskolenämnd
en 

 Delvis 
genomfört 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska. Grundskolenämnd
en 

 Genomfört 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas 
under 2019. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Delvis 
genomfört 

Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik 
ska utredas. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

Överfört till 
GVUN 
Rapporteras i 
tertialuppföljning 
per augusti 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsn
ämnden 

 Delvis 
genomfört 

 
 
Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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Livskraftig stadskärna 
 
Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. ♦ 98 100 99 

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal 
ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs 
samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 
automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 
handläggningstid som möjligt. 

 
Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett 
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en 
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på 
lokalisering av framtida höga hus. 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Tekniska 
nämnden 
Kommunala bolag 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan 
för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

Tekniska 
nämnden 

Genomfört 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i 
fokus. 

Kulturnämnden  Delvis 
genomfört 
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Andel närproducerade livsmedel, % ● 32 20 32 

 

Målvärdet är uppnått, men för att kunna mäta andelen närproducerade livsmedel måste alla produkter på 
avtalet kodas utifrån Borås Stads definition av närproducerat dvs 15 mil. Än så länge finns inte möjlighet 
att mäta andelen närproducerat på förvaltningsnivå utan ett uppskattat värde redovisas på övergripande 
nivå. I samband med att det nya livsmedelsavtalet träder i kraft kommer mätning på respektive nivå 
kunna genomföras. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden 
ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

 

 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 
Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
 

 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens 
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga 
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

Kommunstyrelsen Genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla förvaltningar inventera 
möjligheten att erbjuda inomhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Genomfört 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är 
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden 
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder. 

Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Tekniska 
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

 

 
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. ■ 41 50 40,5 

 

Utfallet för ekologiska livsmedel är 40,5 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

• Förskolenämnden 50,8 % 
• Grundskolenämnden 43,9 % 
• Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 42,7 % 
• Vård- och äldrenämnden 35 % 
• Servicenämnden 30,4 % 

Alla nämnder har något lägre andel per april än de redovisat i årsredovisningen 2018, och Vård-  
och äldrenämnden anger att avdelningarna inom Vård- och omsorgsboendena handlar en relativt stor 
andel av enhetens livsmedel via ICA-city. Leverantören har ett sortiment som är bra anpassat för 
äldreomsorgens behov men har tyvärr inte möjlighet att koda statistiken för de ekologiska varorna på 
samma sätt som övriga leverantörer. Verksamheten har ett pågående kvalitetsarbete tillsammans med 
vård- och omsorgsboendena för att öka kunskap kring val av ekologiska livsmedel och arbete pågår 
parallellt för att få in EKO-statistiken även för ICA.  
 
Servicenämnden anger att ekonomiska faktorer påverkat möjligheterna att köpa och servera ekologiska 
livsmedel. Övriga nämnder har inte redovisat någon analys av utfallet. 
 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2019 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

 
 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Målupp-
fyllelse 

Utfall  
2018 

Mål  
2019 

Utfall  
Tertial 1 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ♦ 7,4 7,2 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ♦ 420 400 456,4 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 
kalenderåret ● 490 465 416 

 
 
Sjukfrånvaron har planat ut och har de senaste fyra åren pendlat mellan 7,3 – 7,5 procent. Under det 
senaste året har ett flertal yrkesgrupper sänkt sin sjukfrånvaro eller uppnår samma nivå. Det är fler 
grupper inom kontaktyrken som visare en negativ utveckling men det finns även grupper inom den här 
kategorin som visar ett gott resultat. Utifrån ett könsperspektiv är det männen som svarar för 
sänkningen i sjukfrånvaro.  
 
Några större förvaltningar med stort behov av timavlönad personal lyfter fram problematiken kring låg 
grundbemanning och hög sjukfrånvaro.  
 
Arbetslivsförvaltningen medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL, där syftet är att minska 
antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta 
sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått 
vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera 
åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd.   
 

Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas. 

Kommunstyrelsen Ej genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare 
kan ske på entreprenad. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 
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Uppdrag Enhet Status T1 2019 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen Delvis 
genomfört 

 
 
Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet med 
jämställdhetsintegrering att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och tillhörighet. Varje nämnd ska ha en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och den ska bland annat innehålla verksamhetens behov av 
insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I Budget 2019 ska nämnderna beskriva hur nämnden avser att arbeta för att 
budgetprocessen och budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens 
intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka 
effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att 
beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom 
verksamheten med ett externt fokus, det vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och 
elevers mm perspektiv. Nedan följer några exempel på ”nya” aktiviteter som rapporterats 
från nämnderna i delårsrapporten per april. 
 
Flera förvaltningar har fortsatt arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad 
statistik för att kunna göra analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. 
 
Kommunstyrelsen arbetar inom Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) att strategiskt 
förebygga och motverka Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås Stads medarbetare och i 
denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad gäller 
”förövare” och offer. Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader 
Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt 
arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt. 
 
Överförmyndarnämnden har inlett ett arbete med att granska myndighetsutövningen 
utifrån ett genusperspektiv, skapa metoder för att få jämställdhetsperspektivet till en 
integrerad del av det ordinarie kvalitetsarbetet samt öka kompetensen hos medarbetarna 
kring normer och normkritiskt granskande. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har under våren arbetat fram ett material som kan 
benämnas som föreningsbokslut. Här framgår medlemsfördelning mellan män och kvinnor 
i respektive föreningskategori samt även i styrelser. Materialet ska användas i 
utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnader mellan olika 
föreningskategorier och utgöra underlag för ett förbättrings-/förändringsarbete. 
 
För publika möten inom Kulturnämnden finns i det dagliga arbetet en medvetenhet om 
representation och jämställdhet i programläggning som helhet samt i enskilda arrangemang. 
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Vid bokning av till exempel teaterföreställningar och filmer analyseras handling, tema och 
fördelning kvinnor/män eller flickor/pojkar på scenen. I planeringen för 
sommarlovsarrangemang med finansiering från Socialstyrelsen följs deras riktlinjer om 
aktivering som ska stimulera både pojkars och flickors deltagande. För att få flickor och 
pojkar från en socioekonomiskt svag bakgrund att delta i Kulturskolans verksamhet bedrivs 
kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor där det går många elever med svag 
socioekonomisk bakgrund. Kulturskolan försöker ha ett jämställdhetsperspektiv i allt från 
marknadsföring till utbud. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 520 tkr för anpassning till verkliga 
kapitalkostnader under 2019. 
 
Från 1 april 2019 flyttas en syn- och hörselinstruktör från Fritids- och folkhälsonämnden till 
Vård- och äldrenämnden. Kommunbidrag; 400 tkr flyttas därför mellan de berörda nämnderna för 
2019. 
 
Förskolenämnden beviljas ett investeringsanslag med 750 tkr för inventarier till ny förskola i 
tidigare Tullengymnasiets lokaler. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 2,0 mnkr för  
inventarier till Kyllaredsgymnasiet. 
 
”Dnr 2019-00137 - Nya riktlinjer för alkoholservering bifogas och godkänns som redovisning av 
uppdraget i Budget 2019 ”Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 02:30”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer
för alkoholservering
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen.
Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen, och
bedriva tillsyn av efterlevnaden.

Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna
anger vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Ett rikt restaurangliv i en levande stad
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurangoch
boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna
att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad.
Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska
uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett
stort socialt ansvar.

Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas.
Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen och
diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.

Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är ingen rättighet att få
tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens krav.
Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa tar
skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta serveringstider.
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares
lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen.
Den ska utmärkas av hög moral och god etik.

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Borås till det goda exemplet - ett
rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Borås.

1 Servering och provsmakning

1.1 Allmänt om tillstånd
Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd
innebär rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker tillståndet omfattar.
Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller i slutet sällskap, som en 
förening, organisation eller ett företag.

Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt 
serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda 
skäl får kommunen begränsa tillståndet till en viss giltighetstid.

Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten
och att den kommer att drivas enligt alkohollagen. 
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Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott,
våldsbrott eller ekonomisk brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan
ges. Vid frihetsberövande inräknas inte den tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då
ett serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst tre år passera innan nytt
tillstånd kan ges.

Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte
vid pausservering eller provsmakning. Maten ska också marknadsföras skriftligen i lokalen
under serveringstiden.

1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver att serveringen har ett varierat 
utbud av maträtter till kl. 23.00. Ett varierat utbud är minst två förrätter, fem huvudrätter 
och två efterrätter. Efter kl. 23.00 måste det finnas minst tre maträtter.

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten förväntas tillståndshavare delta i
återkommande möten med polismyndigheten och Borås Stads tillståndsenhet för att öka
förståelsen för varandras arbetsuppgifter och dela erfarenheter av det förebyggande arbetet
mot alkoholmissbruk.

1.3 Tillfälligt tillstånd
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför
kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bl.a. vid festivaler och 
evenemang.

Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrangemang.
Vid arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv
med tillstånd.

1.4 Uteservering
Uteservering ska ha bord med sittplatser, och mat ska kunna serveras. Matservering ska
vara möjlig även då tillståndet gäller årets kallaste månader. Uteserveringen ska ligga i nära
anslutning till serveringslokalerna.

1.5 Rumsservering och minibar
På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras 
alkoholdrycker på hotellrummet, och från minibar på hotellrummet. Sådan servering 
ska meddelas Borås Stad.

1.6 Provsmakning
Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ha rätt att anordna provsmakning av
alkoholdrycker. Tillstånd för provsmakning kan också ges under vissa förutsättningar.
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler
kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i 
entréavgiften.
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2 Serveringstider
Servering av alkoholdrycker får inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till
kl. 01.00, om inte kommunen beslutar annat.

Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.30. Detta under förutsättning
att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker, och Borås Stad inte befarar 
olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Om det finns särskilda skäl, t.ex. osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter
eller hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka
igen för att serveringstiden ska bli stadigvarande.

3 Olägenheter
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd
om det på grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras olägenheter när det gäller
ordning och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa.

Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området
och Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen har
företräde om dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om
olägenheter kan leda till avslag.

3.1 Serveringens inriktning
Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig
till ungdomar.

Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen.
En ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat.

Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten.
Vid bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad
vikt vid serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal.

3.2 Serveringsställets läge
En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar
och påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.

Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i andra miljöer
där barn och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med
missbruksproblematik.

Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang.
Borås Stad är dock mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella
seniorevenemang.

För serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska verksamheten vara inriktad på matservering.

4 Villkor
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet
och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad oftast med krav om
ordningsvakter. Samråd sker då alltid med polismyndigheten.
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Ekonomiska ramar 2020 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 17 juni 2019 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2020. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2018 en verksamhet som klart nådde de 

finansiella målen inräknat konsoliderande åtgärder som minskar vår pensionsskuld med 

ytterligare 100 mnkr.  Även de ekonomiska resultaten på nämndnivå som tidigare år dragits 

med underskott framför allt inom äldreomsorgen och Lokalförsörjningen har kunnat inrymmas 

inom tilldelade Kommunbidrag och gett ett positivt resultat.  I de första inledande ekonomiska 

uppföljningarna under 2018 kan det konstateras att nämndernas förväntade resultat pekar på 

vissa underskott som i flera fall beror på engångsmässiga effekter som den stränga vintern men 

även strukturella underskott hos en del nämnder inom den sociala sektorn. 

 

Att kommunens verksamheter är i ekonomisk balans blir kommande år ännu viktigare då SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) spår ekonomiska påfrestningar för kommunerna. Förutom 

den demografiska utvecklingen förutspås att skatteunderlagstillväxten mattas av när 

konjunkturtoppen passeras under perioden. Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 

3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka med mer beskedliga 3 % både under perioden 

2019-2021 med en viss återhämtning under 2022. Vikten av en planerad verksamhet i linje med 

de ekonomiska ramarna framstår som allt viktigare. 

 

Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 
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Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan inför ny mandatperiod huruvida 

rambeslutet även kan innehålla viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken 

omfattning. Kommunstyrelsen kan se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant 

underlag för att planera sin verksamhet. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också att präglas av det inledande 

arbetet med att se över Borås stads styrmodell i riktning mot ett tydligare tillitspräglat system. 

På vilket konkret sätt detta kommer att på verka budgetarbetet får den vidare processen utvisa. 

En utveckling av budgetprocessen är att årsredovisningen behandlas av Kommunfullmäktige 

redan under april månad för att få ett tidigare utfall att utgå från i budgetarbetet. 

 

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer klara sig relativt väl genom att dra ned eller 

anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2019 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +66 

mnkr mot budgeterade +80 mnkr. Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på 

underskott visserligen på en något lägre nivå än förra året. Ekonomisk kontroll är än viktigare 

framöver när vi nu går in i en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt inför 2020 om än osäkert. Förutsättningarna är 

en lägre utveckling av skatteintäkterna, högre investeringsnivå, en relativt stor RUR och 

planerade buffertar. En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare nämnts kraven 

som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2020 har lagts på en nivå som 

ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med utnyttjande av 

RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi nästan upp till vårt finansiella mål. 
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Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. De tre senaste åren 2017-2019 ligger verklig ökning på 

i genomsnitt 4,6 % per år. Då investeringarna förväntas öka relativt mycket framöver och med 

ett sjunkande skatteunderlag finns det all anledning att se över det finansiella resultatmålet än 

tydligare kopplat till investeringsvolymen. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2018 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas. I arbetet med budget 2020 bedömer SKL att skatteunderlaget är på den nivån att det 

är tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2020 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,9 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2020. Det finansiella resultatet för Borås kan då förstärkas 

med 45 mnkr vilket Kommunstyrelsen föreslås att göra. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

bokfört resultat på +82 mnkr för 2020. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej bokförs kan 

balanskravsresultatet läggas på +127 mnkr. Detta är nästan i linje med det finansiella 

resultatmålet och innebär ett resultat som uppgår till 1,9 % av skatteintäkter- och generella 

statsbidrag. Resultatet kan uppnås bl.a. genom att andra delen av beslutat effektivitetskrav i 

budget 2019 effektueras med ytterligare 0,5%. Detta ger en positiv budgeteffekt med +30 mnkr. 

Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR medger en investeringsnivå på 515 mnkr om 

självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

För resten av planperioden 2021-2022 är skatteunderlagsutvecklingen fortsatt relativt låg men 

med en viss uppgång 2022. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte bidra till att vi når våra 

finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån lagts på en klart lägre 
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nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för perioden 

2020-2022 ut enligt nedan: 

 

 

 

 Prog. 2019 2020 2021 2022 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

2,0 

3,7 

 

1,0 

 

3,6 

2,8 

 

1,2 

 

2,9 

 

 

1,0 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 66 127 120 74 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 66 82 67 74 

 

 

 

Budgetförutsättningar 2020-2022 ur ett makroperspektiv 
 

Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utveck-

lingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs konsumtionsutrymmet beror på hur mycket 

sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och 

därmed en real tillväxt av skatteunderlaget. 

 

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms enligt 

SKL falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020. Den långa perioden av stigande 

sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer 

under 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går dock långsamt och slår igenom med 

fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides 

lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 

industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll kan noteras dämpade tillväxtutsikter, inte 

minst räknar vi med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för 

den europeiska ekonomin.  

 

I prognosen är det inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-

tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt till skillnad mot åren innan. 

Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom 

näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså 

arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i SKL´s prognos som också räknar också med att den 

hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter även kommande kommande år. 

KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och bedömningen är att 

Riksbanken höjer reporäntan i långsam takt kommande år. 
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Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

Sysselsättning 2,4 0,9 -0,4 -0,2 0,4 

Öppen arbetslöshet 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 

KPIF 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

2,8 3,1 3,6 2,7 3,1 

 

 

 

För 2020 ökar skatteunderlaget med 3,1 % vilket är klart lägre än genomsnittet de senaste åren. 

Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig och på en 

fortsatt låg nivå under perioden 2021-2022. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de 

ekonomiska marginalerna blir mindre.  

 

 

Ramuppräkning 2020 
 

Generellt 

Resultatet för 2020 inkl. RUR är budgeterat till 127 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 

2019 med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2019 plus förändringar av Kommunbidragen 

hittills under året som skall kvarstå 2020 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,7%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2019.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,8%  Bedömd KPIF-utveckling, genomsnitt 2 år 

 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 
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omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Utbildningsnämnden kompenseras med 75 % för 

Gymnasieskolan. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret (2020) 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  

  

Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2020. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 10 mnkr att avsättas under åren 2020-2021 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2020 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2020 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,8 % 

jämfört med budgeten för 2019. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 650 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  
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Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2018. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2019 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan kommer att vara oförändrad 1,5% för 2020. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2019 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 23 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 28 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 21 November 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och 

exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium. 
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2020 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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RESULTATRÄKNING - Ramar 2020

Mnkr 

Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 1 734,9 1 857,8 1 841,5 1 896,7 1 953,6 2 012,3

Verksamhetens kostnader -7 476,7 -7 915,1 -7 970,6 -8 211,4 -8 438,8 -8 679,0

Nettokostnader -5 741,8 -6 057,3 -6 129,1 -6 314,7 -6 485,2 -6 666,8

Avskrivningar -216,1 -227,2 -240,0 -285,0 -306,4 -329,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -5 957,9 -6 284,5 -6 369,1 -6 599,7 -6 791,5 -6 996,1

Skatteintäkter 4804,3 4948,8 5156,3 5 297,6 5 461,8 5 663,9

Generella statsbidrag och utjämning 1251,9 1276,3 1262,8 1 354,2 1 366,3 1 376,0

Finansnetto 44,8 90,8 30,0 30,0 30,0 30,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 143,1 31,4 80,0 82,1 66,6 73,8

Realisationsvinster fastigheter och mark 54,7 286,6

ÅRETS RESULTAT 197,8 318,0 80,0 82,1 66,6 73,8

Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr) 45,0 53,0

Resultat efter disponering ur RUR 127,1 119,6 73,8

Ökning skatte- och bidragsintäkter 4,7% 2,8% 3,1% 3,6% 2,7% 3,1%

Ökning verksamhetens nettokostnader 4,0% 5,5% 1,3% 3,6% 2,9% 3,0%

 -därav nämnderna 3,6% 6,9% 4,0% 2,8%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 3,3 5,1 1,2 1,2 1,0 1,0
Inkl uttag ur RUR 1,9 1,8 1,0

Nettoinvesteringar 495 821 600 459 466 504

inkl RUR 515

11:24 Sammanställning 2020 Res.driftKlkEko/RC
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Budget 2020 - Preliminära ramar

Tkr Effektiviser

Nämnd K-bidrag 2019 Korr 2019 Uppräkning 0,5% Ram 2020

Kommunfullmäktige 15 100 300 15 400

Stadsrevisionen 5 850 25 150 -29 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 116 300 2 075 2 850 -592 120 650

 -kommungemensam verksamhet 118 100 2 150 120 250

Valnämnden 4 000 25 -3 000 -20 1 000

Överförmyndarnämnden 6 650 75 150 -34 6 850

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 50 600 -160 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 209 350 -4 590 5 350 -1 024 209 100

 -föreningsbidrag 43 050 800 -215 43 650

Servicenämnden -7 000 0 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 100 600 -120 24 450

Tekniska nämnden

 -väghållning skog parker mm 146 150 75 5 150 -731 150 650

 -persontransporter 68 800 2 400 71 200

Miljö och konsumentnämnden 25 750 125 650 -129 26 400

Kulturnämnden 171 300 275 3 950 -858 174 650

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 525 350 1 570 19 532 -2 635 543 800

Arbetslivsnämnden 232 900 300 5 500 -1 166 237 550

Sociala omsorgsnämnden 654 700 3 875 15 400 -3 293 670 700

Förskolenämnden 746 250 7 675 22 300 -3 770 772 450

Grundskolenämnden 1 459 550 3 775 61 570 -7 317 1 517 600

Individ-och familjeomsorgsnämnden 288 500 350 6 900 -1 444 294 300

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 -2 300 51 400 -6 726 1 389 900

Summa 6 233 900 13 480 204 702 -30 262 6 421 900

Ökning nämnder mot K-bidrag 2019 2,8%

Därav Volym målgrupper 53 400 0,9%



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Nominera till H.M Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare. 

Ingen egen nominering sker 

 

 

 

Datum 

2019-05-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS   Programområde  

Handläggare: Jonas Widerström 
 

Datum 

2019-05-21  Anders Glemfelt 

  Avdelningschef 

 

N1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00467 3.4.1.1 

  

 

H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingen egen nominering sker        

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS har skickat ut en inbjudan 

om att nominera till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare till 

företagare med utländsk bakgrund inbjudan har delats via våra sociala medier 

och andra kontaktytor som har någon form av kontakt med just omnämnda 

målgruppen 

               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Stiftelsen Företagare i Sverige, IFS: Nominera till H.M 

Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 

  

Beslutet expedieras till 

1. Rafael Bermejo, rafael@ifs.a.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 

mailto:rafael@ifs.a.se


Från: Ulf Olsson 
Skickat: den 6 maj 2019 14:27 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd: Dags att nominera till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets 

Nybyggare 
 

 

Skickat från min iPad 

 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Rafael Bermejo <rafael@yumpnow.com> 

Datum: 6 maj 2019 13:34:18 CEST 

Till: undisclosed-recipients:; 

Ämne: Dags att nominera till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets 

Nybyggare 

För att nominera duktiga företagare med utländsk bakgrund i din kommun klicka 

på länken; 

https://www.aretsnybyggare.se/nominera/   

 

mailto:rafael@yumpnow.com
https://www.aretsnybyggare.se/nominera/


 
 

--  
Vänliga hälsningar 

 

Rafael Bermejo 

 

 
Rafael Bermejo  
Stiftelsen IFS  

Kungsholms Hamnplan 3, 112 20 Stockholm, Sweden 

Office: +46 (0)8 6939941 I Mob. +46 (0)706 399 121 I rafael@ifs.a.se 
Fax: +46 (0)8 6939943 
Website: www.ifs.a.se 
 

 
The content of this e-mail message is intended only for the confidential use of the person(s) to whom it is addressed above. If the 

reader of this message is not the designated person to whom it is addressed, you are hereby notified that you have received this 

communication in error and that reading it, copying it, or in any way disseminating its content to any other person, is strictly 

prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the author by using the reply key immediately. 

 

tel:08-693%2099%2041
mailto:rafael@ifs.a.se
tel:08-693%2099%2043
http://www.ifs.a.se/
http://ifs.a.se/


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till åtgärder inom potten för mindre vägnätet 

2022-2025 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Översända förslaget till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.        

 

 

Datum 

2019-05-27 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00272 3.3.6.0 Programområde 05 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2019-05-24 Bengt Himmelmann   

  Chef för strategisk samhällsplanering 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88-82-76 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00272 3.3.6.0 

  

 

Förslag till åtgärder inom potten för mindre vägnätet 

2022-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända förslaget till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.        

Ärendet i sin helhet 

Västra Götalandsregionen avser ta fram förslag till åtgärder inom potten för det 
mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–
2029. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. 
Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr. Mindre 
vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger 
på 25 mnkr och den nedre gränsen är 8 mnkr.  

 

Avsikten är att med stöd av Trafikverket ta fram en ”bruttolista” från 

kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista 

planeras att göras hösten 2019. Inspel om 2-3 objekt per kommun ska vara 

kommunalförbundet tillhanda på bifogad mall senast 2019-06-30. 

Respektive kommunalförbund skickar därefter de åtta högst prioriterade objekt 

för perioden 2022-2025 till Västra Götalandsregionen.  

 

Borås Stads förslag på kandidater till potten Mindre vägnätet 

Borås Stads kandidater är i nämnd ordning: 

1. Väg 1801-1802-1818, från väg 42 till väg 40 

2. Väg 1762, mellan Sandared och Sandhult 

3. Väg 183, mellan Fristad och Herrljungas kommungräns 
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Väg 1801-1802-1818 

 
 

Från Fristad till Gingri väg 1801 (2016) 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 240 82 1 180 
 

Från Gingri till Gretlanda väg 1801 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 100 77 1 040 
 

Från Gretalanda väg 1802 till väg 1818 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
550 44 470 
 

Väg 1818 till gamla väg 40 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
890 60 845 
 

Bristbeskrivning 

 Förbinder väg 42 med väg 40. Många tunga transporter. Visar via GPS 
vägen som ”förstaalternativ”. 

 Endast vägsträckan på väg 1802-1818 fungerar för godstrafik eftersom 
bro under väg 40 är för låg (3.70 m) på väg 1801 förbi Falskog. 
Godstransporter riskerar fastna på grund av brist på bra 
vändmöjligheter. 

 Bro vid Gingri är smal och följs av skarp kurva och skymd sikt. Övrig 
vägsträcka är smal, krokig och kuperad.  

 På vinterhalvåret är det stora problem för de tunga transporterna som 
ofta riskerar få stopp på den smala, kurviga och kuperade vägsträckan. 
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Väg 1762 

 
 
Från Sandared till Backabo 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 334 67  1 300 
 
Från Backabo till Sandhult 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 675 110  1 620 
 
Bristbeskrivning 

Väg 1762 är ca 7 km lång och används som ”smitväg” för både person och 
godstrafik. 

 Efter väg 27:s ombyggnad uppfattar de boende att trafiken ökat, gäller 
framför allt den tunga trafiken. 

 Vägen är smal och vägrenar saknas. 

 Skarpa kurvor som försämrar siktförhållanden för alla trafikanter. 

 Vägens beläggning är bristfällig på vissa sträckor. 
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Väg 183 

 
 
Från Fristad till Borgstena 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
3 325 300 3 070 
 
Norr om Borgstena 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 970 190 1 795 
 
Bristbeskrivning 
På väg 183 är det många tunga transporter till Borgstena och sågverket. Vägen 
har bra standard från Fristad till Borgstena. Genom Borgstena behöver det 
genomföras en del trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

 Bristande beläggning på vissa sträckor. 

 Saknas övergångsställe vid busshållplatserna Älgaråsvägen och 
Kvarnfallsvägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga väg 1801-1802-1818 

2. Bilaga väg 1762 

3. Bilaga väg 183   
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Beslutet expedieras till 

1. info@borasregionen.se 
 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för strategisk samhällsplanering 

 



 

 

 
 

Mall för inspel av förslag till 
åtgärder inom potten för 
mindre vägnätet 2022–2025 

Borås Stad väg 1801-1802-1818 
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Inledning 
Västra Götalandsregionen avser nu ta fram förslag till åtgärder inom potten för det 

mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–

2029. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. Det 

ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr. Mindre vägnätspotten 

fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger på 25 mnkr och den 

nedre gränsen är 8 mnkr.  
 

Avsikten är att med stöd av Trafikverket under våren ta fram en ”bruttolista” från 

kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista planeras att 

göras hösten 2019.  

Respektive kommunalförbund skickar de åtta högst prioriterade objekt för perioden 

2022-2025 till Västra Götalandsregionen.  

Bakgrund och fakta: 

Här beskrivs objektet: 

 Lokalisering + kartbild 

 Vägnummer 

 Trafikflöde 

 Koppling till näringslivets transporter 

 Matarväg till prioriterade stråk även koppling till funktionell 

prioriterade vägnät eventuell intermodalitets funktion 
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Väg 1801-1802-1818 
 

 

 

 

Från Fristad till Gingri väg 1801 (2016) 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 240 82 1 180 

 

Från Gingri till Gretlanda väg 1801 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 100 77 1 040 

 

Från Gretalanda väg 1802 till väg 1818 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
550 44 470 

 

Väg 1818 till gamla väg 40 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
890 60 845 
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Väg 

 

1801-1802-1818  

Trafikflöde Koppling till 

näringslivets 

transporter 

Matarväg till 

prioriterade 

stråk/intermodal 

funktion även 

koppling till 

funktionellt 

prioriterade vägnät 

Förslag 

till 

priorite

ring 

enlig 

Kommu

nalförb

und 

Kommun Vägnu-

mmer 

Sträckning Person-bil Tung-

trafik 

Förbinder väg 42 

med väg 40. Många 

tunga transporter. 

Visar via GPS vägen 

som 

”förstaalternativ”. 

Enda vägsträckan 

(1802-1818) som 

fungerar för 

godstrafik eftersom 

bro under väg 40 är 

för låg (3.70 m) på 

väg 1801 förbi 

Falskog. 

Bro vid Gingri är 

smal. Övrig 

vägsträcka är smal, 

krokig och 

kuperad. 

Förbinder väg 42 och 

väg 40. 

Intermodalitet 

I Fristad finns station 

och pendelparkering 

för persontrafik på 

Älvsborgsbanan och 

för buss. 

  

 

Borås 

stad 

1801-

1802-

1818 

Fristad 

tätort till 

väg 40 

Ca 1 100 

Ca 425 

Ca 785  

 

80 

44 

60 

 

Regional funktion: 
Utifrån regionens ambition att stärka det regionala ser vi ett värde om dessa åtgärder 

även kan beskrivas utifrån de funktioner, enligt systemanalysen, vägen har för den 

regionala och delregionala transportinfrastrukturen. Motivera enligt systemanalysens 

funktioner:  

 Transportsystem 

o Ett robust transportsystem för alla transportslag 

o Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa 

sätt både för stad och landsbygd. 

 Godstransport  

o Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med 

huvudsaklig inriktning på järnväg 

o Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land 

o God tillgänglighet för Vänersjöfarten 

o Hög tillgänglighet till lokal/delregionala/regionala logistiknod 

 Persontransport  

o Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling 
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o Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för 

alla transportslag  

o Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats 

Systemanalys Funktion Motivering 

 

Transportsystemet 

 

 

Godstransport  

 

 

Persontransport 

 

 

 

  

Effektiv rörlighet genom 
att varje transportslag 
nyttjas på bästa sätt både 
för stad och landsbygd. 

 

  

  

 Hög tillgänglighet till 
lokal/delregional/regional 
logistiknod.  

  

  

  

 Förbättrad tillgänglighet 
till noder för näringsliv 
och turism för alla 
transportslag 

 

  

Kopplar samman  

 

 

Förbinder väg 42 med väg 40. Många 

tunga transporter. Enda vägsträckan 

(1802-1818) som fungerar för 

godstrafik eftersom som bro under väg 

40 är för låg (3.70 m) på väg 1801 förbi 

Falskog.  

I Fristad finns möjlighet till byte tåg och 

buss. Vid väg 40 och Rångedalamotet 

finns pendelparkering och möjlighet till 

byte till buss. 

  

Bristbeskrivning: 
Kommentera utifrån följande parametrar där de är aktuella:  

 Sårbarhet:  

 Tillgänglighet:  

 Trafiksäkerhet:  

 Framkomlighet:  

Bristbeskrivning 

 Förbinder väg 42 med väg 40. Många tunga transporter. Visar via GPS vägen 

som ”förstaalternativ”. 

 Endast vägsträckan på väg 1802-1818 fungerar för godstrafik eftersom bro 

under väg 40 är för låg (3.70 m) på väg 1801 förbi Falskog. Godstransporter 

riskerar fastna på grund av brist på bra vändmöjligheter. 

 Bro vid Gingri är smal och följs av skarp kurva och skymd sikt. Övrig 

vägsträcka är smal, krokig och kuperad.  

 På vinterhalvåret är det stora problem för de tunga transporterna som ofta 

riskerar få stopp på den smala, kurviga och kuperade vägsträckan. 

 Väg 1818 förbi Rångedalaskolan och söderut saknar helt gång- och cykelväg.  

 Hela vägsträckan är ett problem för oskyddade trafikanter. 
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Referera till utredningar om det finns en!  

  

Eventuella framtida planer som påverkar 
bristen: 
Står det till exempel något i översiktsplan eller detaljplan som påverkar eller påverkas 
av bristen?  

Förslag till eventuell åtgärd 
Vad är det som behövs? 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid bro i Gingri. 

 Tydligare skyltning för att undvika godstrafik på väg 1801.  

 Allmän förstärkning av vägens standard genom punktinsatser. 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Rångedala tätort förbi skola och idrottshall. 

  

Vilka/vilken effekt åstadkoms med föreslagen åtgärd. Effekten på genomförda 

åtgärder ger bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet. 

 Ange även vilken funktion enligt kapitel Regional funktion som 

åtgärden stödjer. Ökad tillgänglig och trafiksäkerhetshöjande för 

arbetspendling och näringslivets transporter. 

 Kostnadsuppskattning (Trafikverket kommer göra en mer ingående 

bedömning inför slutligt förslag) 

 Finns det andra finansieringsmedel? 

Kriterier för prioritering av åtgärder inom potten mindre vägnätet 

 

 

 



 

 

 
 

Mall för inspel av förslag till 
åtgärder inom potten för 
mindre vägnätet 2022–2025 

Borås Stad väg 1762 
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Inledning 
Västra Götalandsregionen avser nu ta fram förslag till åtgärder inom potten för det 

mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–

2029. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. Det 

ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr. Mindre vägnätspotten 

fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger på 25 mnkr och den 

nedre gränsen är 8 mnkr.  
 

Avsikten är att med stöd av Trafikverket under våren ta fram en ”bruttolista” från 

kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista planeras att 

göras hösten 2019.  

Respektive kommunalförbund skickar de åtta högst prioriterade objekt för perioden 

2022-2025 till Västra Götalandsregionen.  

Bakgrund och fakta: 

Här beskrivs objektet: 

 Lokalisering + kartbild 

 Vägnummer 

 Trafikflöde 

 Koppling till näringslivets transporter 

 Matarväg till prioriterade stråk även koppling till funktionell 

prioriterade vägnät eventuell intermodalitets funktion 

Väg 1762 
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Väg 1762 Backabo till Sandhult 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 675 110  1 620 

 

Från Backabo till Sandared 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 334 67  1 300 

 

 

 

Väg Trafikflöde Koppling till 

näringslivets 

transporter 

Matarväg till 

prioriterade 

stråk/intermodal 

funktion även koppling 

till funktionellt 

prioriterade vägnät 

Förslag till 

prioritering 

enlig 

Kommunalf

örbund 

Kommun Vägnu-

mmer 

Sträckning Person-

bil 

Tung-

trafik 

Tung trafik 

använder 

vägen som 

”smitväg” 

Intermodalitet uppnås 

genom bland annat 

Västtrafiks trafikering 

på Kust till kustbanan, 

sträckan Borås-

Sandared-Göteborg. 

I norr knyter sträckan 

an till det prioriterade 

stråk nr 9 i Regional plan 

för 

transportinfrastrukture

n i Västra Götaland, 

Borås-Alingsås-

Trollhättan. 

Trafikverket har pekat 

ut vägen som ”Övriga för 

näringslivet utpekade 

viktiga vägar”. 

 

 

Borås 

Stad 

1762 Sandared-

Backabo 

 

Backabo-

Sandhult 

1 233 

 

 

1 510 

67 

 

 

110 

 

Regional funktion: 
Utifrån regionens ambition att stärka det regionala ser vi ett värde om dessa åtgärder 

även kan beskrivas utifrån de funktioner, enligt systemanalysen, vägen har för den 

regionala och delregionala transportinfrastrukturen. Motivera enligt systemanalysens 

funktioner: 

 Transportsystem 

o Ett robust transportsystem för alla transportslag 

o Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa 

sätt både för stad och landsbygd. 
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 Godstransport  

o Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med 

huvudsaklig inriktning på järnväg 

o Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land 

o God tillgänglighet för Vänersjöfarten 

o Hög tillgänglighet till lokal/delregionala/regionala logistiknod 

 Persontransport  

o Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling 

o Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för 

alla transportslag  

o Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats 

Systemanalys Funktion Motivering 

Godstransport 

 

 

Persontransport 

 Hög tillgänglighet till 
lokal/delregional/regional 
logistiknod 

 

 

Välfungerande och tillgänglig arbets- 

och studiependling 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 

näringsliv och turism för alla 

transportslag 

  

  

Verksamheter på Hällered och AstaZero 

utvecklas med ökad trafik som följd. 

 

 

 

I norr knyter sträckan an till det 

prioriterade stråket nr 9. Skola finns i 

Sandared, Sjömarken och Sandhult. 

Vårdcentral finns I Sandared. 

Tågstation i Sandared på Kust till 

kustbanan. 

 

Verksamheter på Hällered och AstaZero 

utvecklas med ökad trafik som följd. 

 

  

 

Bristbeskrivning: 
Kommentera utifrån följande parametrar där de är aktuella:  

 Sårbarhet:  

 Tillgänglighet:  

 Trafiksäkerhet:  

 Framkomlighet:  

Väg 1762 är ca 7 km lång och används som ”smitväg” för både person- och godstrafik.  
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 Efter väg 27:s ombyggnad uppfattar de boende att trafiken ökat, 

framför allt den tunga trafiken.  

 Vägen är smal och vägrenar saknar.  

 Skarpa kurvor som försämrar siktförhållanden för alla trafikanter. 

 Vägens beläggning är bristfällig på vissa sträckor. 

Referera till utredningar om det finns en!  

  

Eventuella framtida planer som påverkar 
bristen: 
Står det till exempel något i översiktsplan eller detaljplan som påverkar eller påverkas 
av bristen?  

 

 

Förslag till eventuell åtgärd 
Vad är det som behövs? 

 Vägen behöver breddas som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.  

 Sikthöjande åtgärder. 

 Ny beläggning på vissa sträckor. 

  

 Vilka/vilken effekt åstadkoms med föreslagen åtgärd. Ökad 

trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 Ange även vilken funktion enligt kapitel Regional funktion som 

åtgärden stödjer. Ett robust transportsystem för alla trafikslag. 

Förbättrad tillgänglighet för näringslivet samt ökad tillgänglighet för 

studie- och arbetspendling. 

 Kostnadsuppskattning (Trafikverket kommer göra en mer ingående 

bedömning inför slutligt förslag) 

 Finns det andra finansieringsmedel? 
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Kriterier för prioritering av åtgärder inom potten mindre vägnätet 

 

 

 



 

 

 
 

Mall för inspel av förslag till 
åtgärder inom potten för 
mindre vägnätet 2022–2025 

Borås Stad väg 183 
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Inledning 
Västra Götalandsregionen avser nu ta fram förslag till åtgärder inom potten för det 

mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–

2029. Planerad tidsperiod för den här prioriteringsomgången är 2022 – 2025. Det 

ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr. Mindre vägnätspotten 

fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger på 25 mnkr och den 

nedre gränsen är 8 mnkr.  
 

Avsikten är att med stöd av Trafikverket under våren ta fram en ”bruttolista” från 

kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista planeras att 

göras hösten 2019.  

Respektive kommunalförbund skickar de åtta högst prioriterade objekt för perioden 

2022-2025 till Västra Götalandsregionen.  

Bakgrund och fakta: 

Här beskrivs objektet: 

 Lokalisering + kartbild 

 Vägnummer 

 Trafikflöde 

 Koppling till näringslivets transporter 

 Matarväg till prioriterade stråk även koppling till funktionell 

prioriterade vägnät eventuell intermodalitets funktion 
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Från Fristad till Borgstena 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
3 325 300 3 070 

 

Norr om Borgstena 

ÅDT Axelpar Tung trafik Total trafik 
1 970 190 1 795 

 

 

 

Väg Trafikflöde Koppling till 

näringslivets 

transporter 

Matarväg till 

prioriterade 

stråk/intermodal 

funktion även koppling 

till funktionellt 

prioriterade vägnät 

Förslag till 

prioritering 

enlig KF 

Kommun Vägnu-

mmer 

Sträckning Personbil Tung-

trafik 

Många tunga 

transporter 

till och från 

sågverk i 

Borgstena. 

Intermodal funktion – 

persontransport och 

byte bil/buss till tåg i 

Fristad/Herrljunga 

 

Borås 183 Fristad- 

Borgstena  

Norr om 

Borgstena 

Ca 2 770 

 

Ca 1 600 

300 

 

190 

 

Bristbeskrivning 

Regional funktion: 
Utifrån regionens ambition att stärka det regionala ser vi ett värde om dessa åtgärder 

även kan beskrivas utifrån de funktioner, enligt systemanalysen, vägen har för den 

regionala och delregionala transportinfrastrukturen. Motivera enligt systemanalysens 

funktioner: 

 Transportsystem 

o Ett robust transportsystem för alla transportslag 

o Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa 

sätt både för stad och landsbygd. 

 Godstransport  
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o Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med 

huvudsaklig inriktning på järnväg 

o Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land 

o God tillgänglighet för Vänersjöfarten 

o Hög tillgänglighet till lokal/delregionala/regionala logistiknod 

 Persontransport  

o Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling 

o Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för 

alla transportslag  

o Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats 

Systemanalys Funktion Motivering 

Godstransport 

 

Persontransport 

 Hög tillgänglighet till 
lokal/delregional/regional 
logistiknod 

 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 

näringsliv och turism för alla 

transportslag 

  

Många tunga transporter till och från 

sågverk i Borgstena. 

  

 

Sågverket är en stor arbetsplats 

 

Bristbeskrivning: 
Kommentera utifrån följande parametrar där de är aktuella:  

 Sårbarhet:  

 Tillgänglighet:  

 Trafiksäkerhet:  

 Framkomlighet:  

På väg 183 är det många tunga transporter till Borgstena och sågverket. Vägen har bra 

standard från Fristad till Borgstena. Genom Borgstena behöver det genomföras en del 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 Bristande beläggning på vissa sträckor. 
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 Saknas övergångställe vid busshållplatserna Älgaråsvägen och 

Kvarnfallsvägen. 

 

Referera till utredningar om det finns en!  

Det finns en avslutad åtgärdsvalsstudie genomförd på delsträckan förbi skola och 

idrottshall i Borgstena. 

Eventuella framtida planer som påverkar 
bristen: 
Står det till exempel något i översiktsplan eller detaljplan som påverkar eller påverkas 
av bristen?  

 

Förslag till eventuell åtgärd 
Vad är det som behövs?   

 Vilka/vilken effekt åstadkoms med föreslagen åtgärd. Bättre 

framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. 

 Ange även vilken funktion enligt kapitel Regional funktion som 

åtgärden stödjer. Förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för 

näringslivet och studie- och arbetspendling. 

 Kostnadsuppskattning (Trafikverket kommer göra en mer ingående 

bedömning inför slutligt förslag) 

 Finns det andra finansieringsmedel? 

Kriterier för prioritering av åtgärder inom potten mindre vägnätet 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remissyttrande på förslag till Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder Borås Stads synpunkter. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00390 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-05-20 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00390 1.1.2.1 

  

 

Remissyttrande på förslag till Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder Borås Stads synpunkter.        

Ärendet i sin helhet 

Boverket har remitterat ett förlag till Boverkets föreskrifter för allmänna råd 

och detaljplan med planbeskrivning, samt en kompletterande remiss av en 

Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och 

planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt (ärende 2019-

00465).  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som hanterar dessa frågor i kommunen, har 

berett ärendet och har följande synpunkter att framföra på förslagen. 

Borås Stad ser positivt på bindande föreskrifter för plankarta och 

planbeskrivning och hoppas det ska göra det mer enhetligt mellan kommunerna 

och enklare att tolka detaljplanerna.  

1 kap 2§ Planinformation, Punkt 9- vilket datum detaljplanen är påbörjad 

Synpunkt: Det behöver tydliggöras vad som avses med påbörjad. Vi föreslår att 

med påbörjad avses när planavtal är tecknat eller att kommunen tar ett särskilt 

startbeslut. Vi anser inte att det är lämpligt att använda datum för beslutat 

planbesked, eftersom det kan dröja länge därefter tills arbetet med detaljplanen 

verkligen startas. 

5 kap Planbeskrivning 

Om målet är att skapa enhetlighet mellan kommuner vore det positivt med 

allmänt råd/exempel på rubrikstruktur.  

Bra förslag på indelning av planbeskrivning i tre avsnitt som blir tydligt och 

lättare att leta upp önskad information. Ommöbleringen innebär att en stor del 

av texten hamnar i Avsnitt 2 under rubriken Sammanställning av 

planeringsunderlag. Det vore därför bra att komplettera föreskrifterna med 

förslag till lämpliga underrubriker tex Stadsbild, Rekreation Trafik mm. 

Illustrationer ska enligt förslaget finnas i avsnitt 3. För att planförslaget ska vara 

tydligt och lättillgängligt för allmänheten och remissinstanserna som främst 

kommer att behöva sätta sig in i planen under planprocessen anser vi att 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

illustrationer och kartor även är viktiga att visa som komplement till texten i 

avsnitt 2. 

Medverkande handläggare bör finnas med i planbeskrivningen, var ska det stå? 

Bilaga planbestämmelser 

Förslaget till nya planbestämmelser är utformade utifrån att de ska fungera för 

den digitala kodningen. Som konsekvens av det blir ibland den visuella 

läsbarheten av plankartan lidande. Vi förslår därför att den digitala kodningen 

kombineras med de symboler som behövs för att kartans visuella läsbarhet. 

Exempel: Att komplettera den digitala kodningen av utfartsförbud med en 

”kosmetisk linje” för utfartsförbud enligt nuvarande utseende. 

Höjd på byggnadsverk behöver som idag redovisas med höjdangivelser på 

plankartan och inte bara i legenden. Index för egenskapsbestämmelser (tex h1) 

bör bara beteckna en grupp med samma bestämmelseformulering  (tex högsta 

totalhöjd) och inte så som vi uppfattar förslaget varje enskild  totalhöjd (ex +42, 

+43 osv). Annars riskerar legenden att bli väldigt lång. Vi föreslår att de 

numeriska värdena framgår av plankartan (tex h1 +42, h1 +43). Samman 

princip föreslår vi ska gälla exploateringsgraden.  

Bra förslag att planbestämmelser som gäller inom hela planområdet eller inom 

hela användningsområdet inte visuellt behöver visas i varje egenskapsyta utan 

att det räcker att redovisa som allmän bestämmelse då den gäller för hela 

planområdet och endast redovisas visuellt en gång när den gäller inom ett helt 

användningsområde. 

Borås Stad har inga synpunkter på den kompletterande remissen; Promemoria 

som beskriver förutsättningarna för reglering av digitala detaljplaner med 

planbeskrivning. (Se ärende 2019-00465) 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan med planbeskrivning, 2019-04-10 

2. (KS-ärende 2019-00465) Remiss; Promemoria om förutsättningarna för 

hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras 

och behandlas digitalt, 2019-05-03  

Beslutet expedieras till 

1. Boverket, remiss@boverket.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 



 

  

Datum 

2019-04-10 
 

3.2.1 
Diarienummer 

6352/2018 

 

 

  

 

 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.  

Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd  
om detaljplan med planbeskrivning 
 

Adtollo AB 

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplogs kommun 

Arkitektprogrammet Umeå univer-

sitet 

Arkitektur och teknik Chalmers 

Tekniska Högskola 

Arkitektutbildning KTH 

Arkitektutbildning Lunds universi-

tet 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Avdelningen för Fastighetsveten-

skap på KTH 

Avesta kommun 

Bengtsfors kommun 

Bentley 

Bergs kommun 

Bjurholms kommun 

Bjuvs kommun 

Bodens kommun 

Bollebygds kommun 

Bollnäs kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås stad 

Bostadsrätterna  

Botkyrka kommun 
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Boxholms kommun 

Bromölla kommun 

Bräcke kommun 

Burlövs kommun 

Byggherrarna 

Båstads kommun 

Civilingenjörsutbildning i lantmä-

teri, Lunds universitet 

Dals-Eds kommun 

Danderyds kommun 

Degerfors kommun 

Digpro Solutions AB 

Dorotea kommun 

Eda kommun 

Ekerö kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Eslövs kommun 

Essunga kommun 

Fagersta kommun 

Falkenbergs kommun 

Falköpings kommun 

Falu kommun 

Fastighetsägarna Sverige AB 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Flens kommun 

Forshaga kommun 

Fortifikationsverket 

Fysisk planering, Blekinge Tek-

niska Högskola 

Färgelanda kommun 

Föreningen Sveriges Bygglovs-

granskare och Byggnadsnämnds-

sekreterare, FSBS 

Föreningen Sveriges Byggnadsin-

spektörer, FSBI 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

Försvarsmakten 

Gagnefs kommun 

Geoforum 

Gislaveds kommun 

Gnesta kommun 

Gnosjö kommun 

Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Hallsbergs kommun 
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Hallstahammars kommun 

Halmstads kommun 

Hammarö kommun 

Handikappförbunden 

Haninge kommun 

Haparanda stad 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

Helsingborgs stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hofors kommun 

HSB Riksförbundet 

Huddinge kommun 

Hudiksvalls kommun 

Hultsfreds kommun 

Hylte kommun 

Hyresgästföreningen Riksförbundet 

Håbo kommun 

Hällefors kommun 

Härjedalens kommun 

Härnösands kommun 

Härryda kommun 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Jokkmokks kommun 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalix kommun 

Kalmar kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kinda kommun 

Kiruna kommun 

Klippans kommun 

Knivsta kommun 

Kramfors kommun 

Kristianstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Krokoms kommun 

Kumla kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungsörs kommun 

Kungälvs kommun 

Kävlinge kommun 
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Köpings kommun 

Laholms kommun 

Landskapsarkitektprogrammet Al-

narp 

Landskrona stad 

Lantmätarprogrammet, Högskolan 

Väst 

Lantmäteriet, division fastighets-

bildning 

Lantmäteriet, division geodata 

Lantmäteriprogrammet, Högkolan i 

Gävle 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Leksands kommun 

Lerums kommun 

Lessebo kommun 

Lidingö stad 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Lindesbergs kommun 

Linköpings kommun 

Ljungby kommun 

Ljusdals kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Lomma kommun 

Ludvika kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lycksele kommun 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne  

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö stad 

Malung-Sälens kommun 

Malå kommun 

Mariestads kommun 
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Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen vid Ös-

tersunds tingsrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Markaryds kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mjölby kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet, MFD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB 

Mölndals stad 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

Nora kommun 

Norbergs kommun 

Norconsult Astando 

Nordanstigs kommun 

Nordmalings kommun 

Norrköpings kommun 

Norrtälje kommun 

Norsjö kommun 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nyköpings kommun 

Nynäshamns kommun 

Näringslivets regelnämnd 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Olofströms kommun 

Orsa kommun 

Orust kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 

Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun 

Pajala kommun 

Partille kommun 

Perstorps kommun 

Piteå kommun 

Ragunda kommun 

Regelrådet 

Region Gotland 

Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen  

Rikstrafiken 
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Robertsfors kommun 

Ronneby kommun 

Rättviks kommun 

SABO  

Sala kommun 

Salems kommun 

Samhällsbyggnad, Luleå tekniska 

universitet 

Samhällsplanerarprogrammet 

Umeå universitet 

Samhällsplanerarprogrammet, 

Stockholms universitet 

Sandvikens kommun 

S-GROUPS Solutions AB 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

SIS, Swedish Standards Institute, 

TK 501, TK 323 

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skinnskattebergs kommun 

Skurups kommun 

Skövde kommun 

Smedjebackens kommun 

Sokigo AB 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Sorsele kommun 

Sotenäs kommun 

Stadsbyggnad, stadsutveckling och 

planering, Malmö universitet 

Staffanstorps kommun 

Statens Fastighetsverk 

Statens geotekniska institut 

Stenungsunds kommun 

Stockholms stad 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Strömstads kommun 

Strömsunds kommun 

Studentbostadsföretagen 

Sundbybergs stad 

Sundsvalls kommun 

Sunne kommun 

Surahammars kommun 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenljunga kommun 

Svensk Handel 

Sveriges Arkitekter  

Sveriges geologiska undersökning-

ar 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges kommuner och landsting 
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Sveriges planerares riksförbund 

Sveriges Väg- och vattenbyggares 

förening, SVR 

Symetri AB 

Säffle kommun 

Säters kommun 

Sävsjö kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Södertälje kommun 

Sölvesborgs kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

T-Kartor Group AB 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Trafikverket 

Tranemo kommun 

Transportstyrelsen 

Tranås kommun 

Trelleborgs kommun 

Trimble Solutions Sweden AB 

Trollhättans stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Uppsala kommun 

Uppvidinge kommun 

Vadstena kommun 

Vaggeryds kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vaxholms stad 

Vellinge kommun 

Vetlanda kommun 

Vilhelmina kommun 

Villaägarnas Riksförbund 

Vimmerby kommun 

Vindelns kommun 
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Vingåkers kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Vännäs kommun 

Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Västerås stad 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Ystads kommun 

Åmåls kommun 

Ånge kommun 

Åre kommun 

Årjängs kommun 

Åsele kommun 

Åstorps kommun 

Åtvidabergs kommun 

Älmhults kommun 

Älvdalens kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Övertorneå kommun 



 

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 

planbeskrivning, dnr: 6352/2018 
 

Svar mailas till remiss@boverket.se  

 

Datum  

Remisslämnare  

Organisation  

Kontaktperson  

E-postadress  

Adress  
 

 

 

Remissvar (sätt kryss i vald ruta) 

Avstår  

Tillstyrker utan kommentar  

Tillstyrker med kommentar  

Avstyrker med motivering  

 

  

mailto:remiss@boverket.se
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Boverkets författningssamling 

 

Utgivare: Förnamn Efternamn 

BFS 20XX:X 

 
 

1 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan 

med planbeskrivning; 
Utkom från trycket 
den 0 månad 0 

 

beslutade den 0 månad 0. 

 
Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och 

byggförordningen (2011:338). 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om utformning 

av beslutet om detaljplan (plankarta, legenden med planbestämmelser och 

planinformation) med planbeskrivning. Författningen innehåller även föreskrifter 

och allmänna råd om hur planbestämmelser ska eller kan betecknas och 

formuleras.  

De allmänna råden innehåller rekommendationer om och exempel på 

tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifterna i denna 

författning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 

mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift de hänför sig till. 

 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

2. Detaljplanens utformning, 

3. Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 

4. Användning av planbestämmelser, 

5. Planbeskrivning, och 

6. Ändring av detaljplan. 

Definitioner mm. 

3 §    I denna föreskrift avses med 

 

Administrativa bestämmelser: planbestämmelser som reglerar huvudmannaskap, 

genomförandetid, ändrad lovplikt, villkor för lov, villkor för startbesked, 

markreservat för allmännyttiga ändamål, markreservat för 

gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning och rättigheter samt upphävande 

av strandskydd,  

Administrativt område: det område inom vilket administrativa bestämmelser 

gäller, 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användningen av 

allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Användningsområde: det område inom vilket användningsbestämmelser gäller,  

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 

Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 

Bestämmelseområde: det område inom vilket en planbestämmelse gäller, 

Beteckningar: de bokstäver, symboler, raster och punkter som på plankartan anger 

inom vilket bestämmelseområde en planbestämmelse gäller,  
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Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar bebyggandets 

omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning och utförande, 

lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och 

vegetation, stängsel och utfart, skydd mot kulturvärden, rivningsförbud varsamhet 

samt skydd mot störningar, 

Egenskapsområde: det område inom vilket egenskapsbestämmelser gäller, 

Gränslinjer: avgränsar på plankartan bestämmelseområden från varandra,  

Intervall: i bilaga 1 menas med intervall att det ska anges ett högsta och ett lägsta 

värde och att de värden som finns inom det spannet är tillåtet,  

Kombinerade användningar: flera användningar som gäller inom samma 

användningsområde, 

Legend med planbestämmelser: den lista på detaljplanen som redovisar 

detaljplanens regleringar,  

Markplan: markens medelnivå runt byggnaden, 

Nockhöjd: avstånd från markplan till yttertakets högsta del, 

Nockhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till yttertakets högsta del, 

Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 

Planbestämmelse: reglerar, preciserar och avgränsar hur mark- och vattenområden 

får användas, 

Planbestämmelseformulering: den juridiskt bindande formulering av en 

planbestämmelse som anges i legenden med planbestämmelser, 

Planinformation: uppgifter om detaljplanen och dess upprättande. 

Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 

Plushöjd: höjd över nollplan, 

Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet, 

Totalhöjd: avstånd från markplan till högsta punkten på byggnadsverket, 

Totalhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till byggnadsverkets högsta 

punkt, 

Utnyttjandegrad: omfattningen på hur mycket ett visst område totalt får bebyggas, 

och 

Ändring av detaljplan: förändring, borttagande och/eller införande av nya 

planbestämmelser inom ett redan detaljplanelagt område samt upphävande av en 

geografisk del av en detaljplan. 

 

4 §     Decimaltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal som har en eller 

flera decimaler.  

 

5 §    Heltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal utan decimaler.  

 

6 §    Årtal ska anges i format åååå.  

 

7 §    Datum ska anges i format åååå-mm-dd. 

2 kap. Detaljplanens utformning 

Detaljplan 

1 §    En detaljplan ska bestå av plankarta över planområdet, legend med 

planbestämmelser, samt planinformation. 
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Planinformation 

2 §    Detaljplanen ska redovisa följande planinformation: 

1. kommunens namn, 

2. detaljplanens namn, 

3. detaljplanens diarienummer, 

4. den av lantmäteriet tilldelade identiteten, 

5. arkividentitet, 

6. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om 

detaljplanen, 

7. hänvisning till beslutsprotokollet, 

8. enligt vilken lagstiftning detaljplanen är upprättad, 

9. vilket datum detaljplanen är påbörjad, 

10. vilket datum detaljplanen fick laga kraft, 

11. vilket höjdsystem som detaljplanen upprättats med, och 

12. vilket koordinatsystem som detaljplanen upprättats med. 

Planområde 

3 §     Ett beslut om detaljplan kan omfatta ett eller flera planområden. 

Detaljplanen ska avgränsas horisontellt och kan även avgränsas vertikalt.  

Plankarta 

4 §    Plankartan ska redovisa planområdet, hur planområdet har delats in i 

bestämmelseområden, beteckningar samt innehålla relevant information och 

geografiskt utgå ifrån den eller de grundkartor som följer av 5 kap. 8 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Plankartan ska även innehålla en norrpil och en skalstock.  

 

5 §    Beteckningar och gränser ska vara införda i plankartan i den punkt, linje 

eller det område som avses. 

I de fall planbestämmelserna inte avser samtliga områden inom planområdet 

(generella bestämmelser), all allmän plats eller all kvartermark ska de olika 

bestämmelseområdena ges beteckningar som visar vilka bestämmelser som gäller 

för området.  

 

6 §    Beteckningar på plankartan ska anges enligt bilaga. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningsområden färgläggas enligt 4 kap.  

Vid kombinerade användningar väljs färg utifrån tydlighet.  

Avgränsning av plan- och bestämmelseområden 

7 §    Planområden och bestämmelseområden ska  avgränsas med gränslinjer.  

Varje planområde och bestämmelseområde ska omslutas av gränser. 

 

8 §      Planområden avgränsas av en plangräns som i plankartan ska visas med 

denna gränslinje: 

 
Om plangränsen sammanfaller med en användningsgräns ska endast 

plangränsen visas.  

 

9 §    Användningsområden avgränsas av en användningsgräns som 

i plankartan ska visas med denna gränslinje:  
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Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller 

planområdesgräns.  

Om en användningsgräns sammanfaller med en egenskapsgräns eller en 

administrativ gräns ska endast användningsgränsen visas. 

 

10 §    Egenskapsområden avgränsas av en egenskapsgräns som i plankartan ska 

visas med denna gränslinje:   

 
Egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns, användningsgräns eller 

planområdesgräns. 

 

11 §    Administrativa områden avgränsas av en administrativ gräns som 

i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Administrativ gräns gäller fram till annan administrativ gräns, 

användningsgräns eller planområdesgräns. 

 

12 §    Om en egenskapsgräns och en administrativ gräns sammanfaller ska det i 

plankartan visas med denna gränslinje: 

 

Avgränsning vertikalt 

13 §    I de fall planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen inte är generell 

för hela planområdet ska en del av plankartan även innehålla en separat 

lägesbestämd redovisning av denna avgränsning.  

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 

genom sektionsritningar.  

 

14 §    I de fall användningsområdet avgränsas vertikalt ska en del av plankartan 

även innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 

genom sektionsritningar.  

 

15 §    I de fall fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter avgränsas 

vertikalt ska en del av plankartan eller den särskilda plankartan även innehålla en 

separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgränsningen visas 

genom sektionsritningar.  

Legend med planbestämmelser 

16 §    Legenden med planbestämmelser ska innehålla 

planbestämmelseformuleringar, beteckningar och de gränser som förekommer i 

detaljplanen.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör samma färg som redovisats på plankartan användas.   
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17 §    Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 

avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse eller administrativ bestämmelse 

inte gäller för alla användningar ska det av dessa bestämmelsers formulering 

framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 

 

18 §    Legenden med planbestämmelser ska redovisas med följande 

huvudrubriker i de fall de är relevanta: 

1. Gränslinjer, 

2. Användning av allmän plats, 

3. Användning av kvartersmark, 

4. Användning av vattenområde, 

5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats, 

6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark, och 

7. Administrativa bestämmelser. 

Avgränsning vertikalt 

19 §    Om planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen är generell för hela 

planområdet görs detta med en bestämmelse som anger en övre och nedre höjd 

alternativt endast en övre eller nedre höjd för detaljplanen. Detta redovisas i 

anslutning till planområdesgränsen i legenden med planbestämmelser. 

3 kap. Betecknings- och planbestämmelsesystemet 

1 §    Planbestämmelser ska inte innehålla hänvisningar till andra författningar 

eller handlingar.  

 

2 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som anges i 

preciseringen är tillåtet. Vid precisering av en planbestämmelse ska beteckningen 

förses med index i form av en nedsänkt siffra.  

 

3 §    Planbestämmelser som avser samma reglering ska ha samma beteckning och 

indexering på plankartan inom samtliga områden planbestämmelsen gäller.  

 

4 §    Bestämmelser om tillfällig användning ska redovisas  med beteckningen 

inom klammer.  

I bestämmelseformuleringen till en tillfällig användningsbestämmelse ska den 

tidsperiod som den tillfälliga användningen ska gälla anges. 

 

5 §    När användningsområden gränsar till varandra vertikalt ska de avgränsade 

användningarna för varje användningsområde redovisas med beteckning inom 

parentes. 

 

6 §    Beteckning och planbestämmelser ska följa vad som anges i bilagan.  

För användningar ska föreslagna bestämmelseformuleringar användas. Annan 

precisering får endast användas när tillämpbar bestämmelseformulering saknas.  

För egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska föreslagna 

undergrupper användas. Fri undergrupp får endast användas när tillämpbar 

undergrupp saknas. Undergrupp ska väljas utifrån vad planbestämmelsen reglerar.  
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4 kap. Användning av planbestämmelser 

Användningsbestämmelser för allmän plats 

1 §    Användningen torg ska tillämpas för alla typer av torg med tillhörande 

verksamheter. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen torg ges ljusgrå färg. 

 

2 §    Användningen väg ska tillämpas för väg avsedd främst för trafik till, från 

och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen väg ges ljusgrå färg. 

 

3 §    Användningen gata ska tillämpas främst för trafik inom en tätort eller för 

trafik som har sitt mål vid gatan. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen gata ges ljusgrå färg. 

 

4 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden avsedda för 

gång-, cykel- och mopedtrafik. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen gång- och cykelväg ges ljusgrå färg. 

 

5 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självständiga 

parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen parkering ges ljusgrå färg. 

 

6 §    Användningen park ska tillämpas för grönområden som kräver skötsel och 

som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement för 

parkens användning. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen park ges ljusgrön färg. 

 

7 §    Användningen natur ska tillämpas för friväxande grönområden som inte 

sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, 

vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 

användning ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen natur ges ljusgrön färg. 

 

8 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden som behövs för åtgärder 

som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen skydd ges ljusgrön färg. 

 

9 §    Användningen övrigt ska tillämpas i de fall någon av användningarna i 1− 8 

§§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 
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Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen övrigt ges ljusgrå färg. 

 

10 §    Användningen ospecificerad allmän plats ska användas då en allmän plats 

med enskilt huvudmannaskap inte reglerars med annan användningsbestämmelse.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen ospecificerad ges ljusgrå färg. 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

11 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av 

boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen bostäder ges gul färg. 

 

12 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av 

handel, service, tillfällig övernattning, samlingslokaler och andra liknande 

verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen centrum ges brun färg. 

 

13 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet som 

avser hälso- sjuk-, och kriminalvård för människor. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen vård ges röd färg. 

 

14 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för 

tekniskt ändamål. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen tekniska anläggningar ges blågrå färg. 

 

15 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverksamhet och 

kompletterande handel och service till resenärer. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen flygtrafik ges grå färg. 

 

16 §    Användningen drivmedelshantering ska tillämpas för områden för 

hantering och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i 

mindre omfattning. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen drivmedelshantering ges grå färg. 

 

17 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med 

varor, tjänster och liknande verksamhet. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen detaljhandel ges brun färg. 

 

18 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, 

partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen industri ges blågrå färg. 

 

19 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  

tjänsteverksamhet och liknande verksamhet med liten eller ingen varuhantering. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen kontor ges brun färg. 

 

20 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden för olika 

typer av växtodling, djurhållning, djurvård samt begravningsplats för djur. Även 

verksamhetsanknuten försäljning ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen odling och djurhållning ges grön färg. 

 

21 §    Användningen begravning ska tillämpas för de områden som behövs för 

begravningsändamål. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen begravning ges lila färg. 

 

22 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden för det 

rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast avsedda för 

tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggnader och anläggningar 

för service ingår i användningen.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen friluftsliv och camping ges grön färg. 

 

23 §    Användningen tillfällig vistelse kan tillämpas för områden för alla typer av 

tillfällig övernattning samt konferenslokaler. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen tillfällig vistelse ges orange färg. 

 

24 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självständiga 

parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen parkering ges grå färg. 

 

25 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 

verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa 

verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och 

övriga besöksanläggningar. 

Allmänt råd 

Med hänsyn till eventuell omgivningspåverkan bör användningen 

preciseras. 

Vid färgläggning bör användningen besöksanläggningar ges orange färg. 

 

26 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fritidshem, 

skola eller annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen skola ges röd färg. 
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27 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spårtrafik med 

tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår bland annat spårområden, 

stations- och servicebyggnader och liknande anläggningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen trafik ges grå färg. 

 

28 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål  tillämpas för områden för 

försvarsmakten, räddningstjänsten och  annat liknande samhällsviktigt ändamål. 

Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen annat samhällsviktigt ändamål ges vit 

färg. 

 

29 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för  hamnverksamhet och 

sjötrafik. Även kompletterande handel och service ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen hamn ges grå färg. 

 

30 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och andra verksamheter av 

likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen verksamheter ges beige färg. 

 

31 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 11− 30 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen annan kvartersmark ges rosa färg. 

Användningsbestämmelser för vattenområde  

32 §    Vattenområde ska endast användas för öppet vatten och vatten med mindre 

anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Sådana 

anläggningar regleras genom preciseringar av användningen vattenområde. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen vattenområde ges blå färg. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

33 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats reglerar preciserat ändamål 

och utformning som ska eller kan finnas på den allmänna platsen. 

 

34 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång på allmän plats mot 

annan allmän plats reglerar  var stängsel ska finnas samt var utfart och annan 

utgång får respektive inte får anordnas. 

 

35 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar hur allmänna platser med 

befintliga miljöer som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 
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36 §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader som är 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt inte får rivas. 

 

37 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och värden hos 

byggnader som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

 

38 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skydd mot de risker som 

kan uppstå på grund av de verksamheter som detaljplanen tillåter inom 

planområdet och åtgärder mot störningar som uppkommer utanför planområdet.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

39 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar bebyggelsens största och/eller 

minsta omfattning.  

Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges antingen som andel i 

procent eller med fasta tal eller i kombination. Alla areamått ska i bestämmelsen 

anges i kvadratmeter.  

Om bestämmelsen inte relaterar till egenskapsområdet ska det tydligt framgå 

vilket område bestämmelsen relateras till. 

 

40 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk reglerar bebyggelsens högsta eller 

lägsta höjd.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör anges som plushöjd över ett 

angivet nollplan. 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med 

bestämmelser om markens höjd. 

 

41 §    Bestämmelser om prickmark reglerar att ett område inte får förses med 

byggnad. 

 

42 §    Bestämmelser om takvinkel reglerar lutning i grader på tak. 
 

43 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek reglerar största och/eller minsta 

fastighetsstorlek. 

 

44 §    Bestämmelser om placering reglerar byggnadsverks och tomters placering. 

 

45 §    Bestämmelser om utformning reglerar  fasadutsmyckningar, material och 

kulörer på byggnadsverk, utformning av delar av byggnadsverk, typer av 

byggnadsverk, utformning av tomt samt rumsfördelning i lägenhet. 
 

46 §    Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik samt markens 

genomsläpplighet. 

 

47 §    Bestämmelser om annan ändring än tillbyggnad reglerar sådana krav på 

byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och 

undantag från sådana krav. 

 

48 §    Bestämmelser om byggnaders användning reglerar hur den eller de för 

området gällande användningen avgränsas eller fördelas inom en byggnad. 
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49 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter reglerar 

andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

 

50 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation reglerar 

markförhållanden, vegetation och parkering. 

 

51 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats 

reglerar var stängsel ska finnas samt var utfart och annan utgång får respektive 

inte får anordnas. 

 

52 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar skydd av befintliga 

värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. 

 

53 §    §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader som 

är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt inte får rivas. 

 

54 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och värden hos 

byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

 

55 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skyddsåtgärder för att 

motverka markföroreningar, olyckor, översvämning och erosion, för att motverka 

störningar från omgivningen samt högsta tillåtna nivåer på störning.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med administrativa 

bestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked. 

Administrativa bestämmelser 

56 §    Bestämmelser om huvudmannaskap reglerar om allmän plats ska ha enskilt 

huvudmannaskap.  

 

57 §    Bestämmelser om genomförandetid reglerar genomförandetiden för hela 

eller del av detaljplanen.  

 

58 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov för en åtgärd som innebär 

en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas förrän en viss annan 

åtgärd först har genomförts.  

 

59 §    Bestämmelser om villkor för startbesked reglerar att startbesked för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas 

förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

 

60 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd reglerar var strandskyddet  

upphävs genom detaljplanen.  

 

61 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt tillämpas för att minska eller öka bygg-, 

rivnings- eller marklovplikt och ska alltid preciseras med vad som avses. 
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62 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål reglerar att ett 

område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt 

ändamål.  

Allmänt råd 

Markreservat bör bara tillämpas om det kan kombineras med den 

huvudsakliga markanvändningen. 

 

63 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar reglerar att 

ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för en 

gemensamhetsanläggning. 

 

64 §    Fastighetsindelningsbestämmelser reglerar hur en fastighet eller 

samfällighet ska utformas. 

 

65 §    Bestämmelser om rättigheter reglerar att en rättighet, som avser servitut, 

ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska skapas, ändras 

eller upphävas.  

5 Kap. Planbeskrivning 

Planinformation 

1 §    Planbeskrivningen ska redovisa planinformation enligt 2 kap. 2 § 1− 5 och 

8.  

Planbeskrivningens disposition 

2 §    Planbeskrivning består av en handling med eventuella bilagor.  

Handlingen ska bestå av tre avsnitt. Det första avsnittet redovisar detaljplanens 

syfte, det andra avsnittet de överväganden som legat till grund för beslutet om 

detaljplanen och det tredje avsnittet beskriver hur detaljplanen ska förstås och 

genomföras. 

Planbeskrivningen ska endast innehålla sådan information som är nödvändig 

för att handlägga planärendet och sådan information som krävs för att 

detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.   

Detaljplanens syfte (avsnitt 1) 

3 §    Syftet ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra och, om 

relevant, hur detaljplanen ska förhålla sig till värden på platsen. 

Överväganden som legat till grund för beslutet om detaljplanen (avsnitt 2) 

4 §    Planbeskrivningen ska redovisa bedömningen av lämpligheten av markens 

användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

 

5 §    Planbeskrivningen ska redovisa en sammanställning av de olika 

planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detaljplanens 

utformning.  

Allmänt råd 

Detta kan utgöras av de övervägande som ligger till grund för exempelvis 

handelsbegränsning, reglering med anledning av buller eller skydd av 

kulturvärden.  
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Planeringsunderlag inklusive utredningar som har betydelse för beslutet 

om detaljplanen får utgöra bilagor till planbeskrivningen.  

Avvikelser från översiktsplanen 

6 §     Avvikelser från översiktsplanen ska redovisas utifrån hur kommunen i 

översiktsplanen avser att använda området som detaljplanen gäller för.  

Allmänt råd 

Planbeskrivningen bör i redovisningen av avvikelser från översiktsplanen 

tydligt ange anvisning till vilken del av översiktsplanen som detaljplanen 

avviker från. 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 

7 §    En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) ska 

göras i detta avsnitt av planbeskrivningen.  

Allmänt råd 

Om detaljplanen omfattas av undantag från krav på undersökning enligt 6 

kap. 5 § miljöbalken bör detta framgå av detta avsnitt av planbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

8 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken ska 

miljökonsekvensbeskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen.   

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 16 § miljöbalken ska detta 

avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

 

9 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 35 och 37 §§ miljöbalken ska 

miljökonsekvensbeskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen. 

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 43 § miljöbalken ska detta 

avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Redovisning av prövning för fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter 

10 §    Om det i detaljplanen finns fastighetsindelningsbestämmelser eller 

rättigheter ska de särskilda prövningar som ska ske enligt 4 kap. 18 § plan- och 

bygglagen (2010:900) redovisas.    

Redovisning av prövningar vid upphävande av strandskydd 

11 §    Om det i detaljplanen finns bestämmelser om upphävande av strandskydd 

ska bedömningen enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) redovisas i 

detta avsnitt.    

Redovisning av beräknade bullervärden 

12 §    Om det ska anges beräknade värden enligt 4 kap. 33 a § plan- och 

bygglagen (2010:900) för omgivningsbuller ska det göras i detta avsnitt av 

planbeskrivningen. 

Allmänt råd 

Om en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller för planerade 

bostadsbyggnader anses obehövlig enligt 4 kap. 33 a § plan- och bygglagen 

(2010:900) bör detta motiveras i planbeskrivningen. 
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Beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras (avsnitt 3) 

Motivering av planbestämmelser 

13 §   Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till de enskilda 

regleringarna som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska göras utifrån 

detaljplanens syfte samt 2 kap. eller 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

Lagstödet enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna ska 

anges. 

Prövning enligt annan lag 

14 §    Om genomförandet av detaljplanen kräver prövning enligt annan lag ska 

det redovisas. 

Illustrationer 

15 §    Illustrationer som enligt 4 kap 33 § andra stycket plan- och bygglagen 

(2010:900)  behövs för att förstå detaljplanen ska redovisas i detta avsnitt av 

planbeskrivningen. 

Detaljplanens genomförande 

16 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det framgå vem som ska 

vara huvudman för denna. 

 

17 §    Om det inom detaljplanen finns bestämmelseområden som utgör allmän 

plats ska det framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av 

huvudmannaskapet. Det som ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra detaljplanen, 

2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 

3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 

4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 

5. rättigheter som kommunen får lösa in. 

Om huvudmannaskapet är kommunalt ska det framgå vilka konsekvenser detta 

kan få om detaljplanen inte genomförts under genomförandetiden. Det som ska 

redovisas är: 

1. mark och utrymme som kommunen får lösa in, och 

2. rättigheter som får lösas in. 

 

18 §    Om mark eller utrymme för enskilt byggande även ska användas för 

allmän ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som är gemensam 

för flera fastigheter ska skyldigheten att förvärva rätt till marken eller utrymmet  

redovisas. 

 

19 §    Om det avses genomföras  någon förändring i fastighetsindelningen ska det 

redovisas. Det ska även redovisas på vilket sätt förändringen är tänkt att 

genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.  

Detsamma gäller då gemensamhetsanläggning eller rättighet avses bildas, 

ändras eller upphöra att gälla. 

Allmänt råd 

Om det är lämpligt att en samfällighetsförening bildas för 

gemensamhetsanläggningen bör det redovisas. 
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20 §    Det ska redovisas vem som avses ansvara för: 

1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  

2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 

I de fall det är känt vid detaljplanens antagande ska det redovisas vem som 

avses ansvara för utbyggnad och drift av annan infrastruktur inom detaljplanen. 

 

21 §    Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 

markanvisningar ska detta redovisas. Även avtalens huvudsakliga innehåll och 

konsekvenser av att detaljplanen genomförs med stöd av dessa ska redovisas.  

 

22 §    Om detaljplanen innehåller allmän plats ska det redovisas hur den avses 

utformas och förvaltas.  

Allmänt råd 

Om särskild standard, utformning, drift eller underhåll av en teknisk 

anläggning krävs för att tillgodose de behov eller uppfylla de krav som 

ställs på anläggningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd att 

genomföras bör redovisas.  

 

23 §     En  ekonomisk bedömning av vad  genomförandet av detaljplanen kan 

antas innebära samt den kostnadsfördelning och det betalningsansvar som kan 

uppkomma för olika parter som berörs ska redovisas 

Allmänt råd 

Om betalningsansvar kan uppkomma bör den ekonomiska redovisningen 

innehålla uppgifter om: 

1. kostnader för utbyggnad av allmänna platser och infrastruktur, 

2. kostnader för utbyggnad av gemensamhetsanläggningar, 

3. kostnader för drift och underhåll, 

4. kostnader för markförvärv, 

5. kostnader för intrångsersättning vid markupplåtelser, 

6. kostnader för ersättningar på grund av detaljplanen, 

7. kostnader för lantmäteriförrättningar, 

8. avgifter och taxor som kommer att användas, 

9. intäkter från markförsäljning, och 

10. värdeförändringar. 

 

24 §    Det ska framgå om kommunen avser att ta ut planavgift i samband med 

bygglov.  

 

25 §    Om detaljplanen kan antas innebära en skada så att en fastighetsägare eller 

rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av fastighet ska detta 

redovisas. Det ska även redovisas vad som praktiskt krävs för att erhålla 

ersättningen. 

6 Kap. Ändring av detaljplan 

1 §    Reglerna om ändring av detaljplan i detta kapitel gäller endast när ändringen 

avser detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  

 

2 §    Ett beslut om ändring av detaljplan ska redovisas med en uppdaterad 

plankarta som redovisar samtliga gällande bestämmelser inom planområdet och 

en planbeskrivning som uppdaterats med en beskrivning av ändringen.   
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3 §    Enbart de beteckningar och bestämmelser som gäller efter att ändringen fått 

laga kraft ska redovisas på plankartan och i legenden med planbestämmelser.  

 

4 §    Vid beslut om ändring av en detaljplan ska det förutom planinformationen 

enligt 2 kap. 2 § även framgå följande ändringsinformation: 

1. ändringens diarienummer, 

2. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om ändringen 

av detaljplanen, 

3. en hänvisning till beslutsprotokollet, 

4. enligt vilken lagstiftning ändringen av detaljplanen är gjord, 

5. när ändringen påbörjades,  

6. när ändringen fick laga kraft, 

7. nya och ändrade bestämmelser, och 

8. ny genomförandetid och för vilka bestämmelser den nya genomförandetiden 

gäller. 

 

5 §    Vid beslut om ändring ska en beskrivning av ändringen bifogas 

planbeskrivningen. 

Av denna ska det framgå: 

1. anledningen till ändringen, 

2. varför ändring istället för ny eller upphävande, 

3. vad som ändras, 

4. konsekvenser av ändringen, 

5. överenstämmelse med detaljplanens syfte, och 

6. på vilket sätt ändringen uppfyller 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

 

 

 

 

 

 

                       

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 

2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar som 

påbörjats efter den 31 december 2021. 

 

På Boverkets vägnar 

 
 

 

 
FÖRNAMN EFTERNAMN  

 Förnamn Efternamn 
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Bilaga 

Bilaga  

Bilagan innehåller tabeller över användningsbestämmelser, 

egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser.  

1. Användning av allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 

Beteckning är angivet [Beteckning i versaler] ska en beteckning med ord i klartext 

i versaler anges. 

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 

kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 

bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

användningsbestämmelser som ska användas. 

1.1 Torg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

TORG Torg  

TORG# Salutorg  

TORG# Busstorg  

TORG# [annan precisering]  

1.2 Väg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

VÄG Väg  

VÄG# Genomfartsväg  

VÄG# Infartsväg  

VÄG# [annan precisering]  

1.3 Gata 

Beteckning Användning Bestämmelsekod 

GATA Gata   

GATA# Bussgata  

GATA# Industrigata  

GATA# Huvudgata  

GATA# Lokalgata  

GATA# Gågata  

GATA# [annan precisering]  

 

1.4 Gång- och cykelväg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

GC-VÄG Gång- och cykelväg  
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GC-VÄG# Gångväg  

GC-VÄG# Cykelväg  

GC-VÄG# Expresscykelväg  

GC-VÄG# Strandpromenad  

GC-VÄG# Enbart cykeltrafik  

GC-VÄG# [annan precisering]  

1.5 Parkeringsplats 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

P-PLATS Parkeringsplats  

P-PLATS# Bilparkering  

P-PLATS# Cykelparkering  

P-PLATS# Bussparkering  

P-PLATS# Husbilsparkering  

P-PLATS# [annan precisering]  

1.6 Park 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

PARK Park  

PARK# Hundrastgård  

PARK# Bollplan  

PARK# Skateboard  

PARK# Ridning  

PARK# [annan precisering]  

1.7 Natur 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

NATUR Natur  

NATUR# Skog  

NATUR# Våtmark  

NATUR# Ridväg  

NATUR# [annan precisering]  

1.8 Skydd    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

SKYDD Skydd  

SKYDD# Översvämningsyta  

SKYDD# Bullervall  

SKYDD# [annan precisering]  

1.9 Övrigt  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

ÅTERVINNING Återvinningsstation  

KAJ Kajområde  

SLÄNT Slänt till vägområde  

LINBANA Linbana  

[Beteckning i versaler] [annan precisering]  
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2. Användning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 

Beteckning är angivet [Beteckning i versaler] ska en beteckning med ord i klartext 

i versaler anges. 

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 

kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 

bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

användningsbestämmelser som ska användas. 

2.1 Torg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

TORG Torg  

TORG# Salutorg  

TORG# Busstorg  

TORG# [annan precisering]  

2.2 Väg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

VÄG Väg  

VÄG# Genomfartsväg  

VÄG# Infartsväg  

VÄG# [annan precisering]  

2.3 Gata 

Beteckning Användning Bestämmelsekod 

GATA Gata   

GATA# Bussgata  

GATA# Industrigata  

GATA# Huvudgata  

GATA# Lokalgata  

GATA# Gågata  

GATA# [annan precisering]  

2.4 Gång- och cykelväg 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

GC-VÄG Gång- och cykelväg  

GC-VÄG# Gångväg  

GC-VÄG# Cykelväg  

GC-VÄG# Expresscykelväg  

GC-VÄG# Strandpromenad  

GC-VÄG# Enbart cykeltrafik  

GC-VÄG# [annan precisering]  

2.5 Parkeringsplats 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
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P-PLATS Parkeringsplats  

P-PLATS# Bilparkering  

P-PLATS# Cykelparkering  

P-PLATS# Bussparkering  

P-PLATS# Husbilsparkering  

P-PLATS# [annan precisering]  

2.6 Park 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

PARK Park  

PARK# Hundrastgård  

PARK# Bollplan  

PARK# Skateboard  

PARK# Ridning  

PARK# [annan precisering]  

2.7 Natur 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

NATUR Natur  

NATUR# Skog  

NATUR# Våtmark  

NATUR# Ridväg  

NATUR# [annan precisering]  

2.8 Skydd    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

SKYDD Skydd  

SKYDD# Översvämningsyta  

SKYDD# Bullervall  

SKYDD# [annan precisering]  

2.9 Övrigt  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

ÅTERVINNING Återvinningsstation  

KAJ Kajområde  

SLÄNT Slänt till vägområde  

LINBANA Linbana  

[Beteckning i versaler] [annan precisering]  

 

  



BFS 20XX:XX 

 

21 

2.10 Ospecificerad allmän plats  

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

ALLMÄN PLATS Allmän plats  

3. Användning av kvartersmark 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Färg anges vilken färg användningen ska färgläggas med på 

plankartan vid färgläggning.  

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 

kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 

bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

användningsbestämmelser som ska användas. 

3.1 Bostäder  

 

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

B Bostäder  

B# Gruppboende  

B# [annan precisering]  

3.2 Centrum    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

C Centrum  

C# Kyrka  

C# Butiker  

C# Teater  

C# Service  

C# Bibliotek  

C# Bio  

C# Samlingslokaler  

C# Religiöst ändamål  

C# Restaurang  

C# Café  

C# Gym  

C# Museum  

C# [annan precisering]  

3.3 Vård    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

D Vård  

D# Vårdcentral  

D# Tandvård  

D# Sjukhus  

D# Äldrevård  
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D# Kriminalvård  

D# Psykiatrisk vård  

D# 
Rättspsykiatrisk vård 

 

D# [annan precisering]  

3.4 Tekniska anläggningar    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

E Teknisk anläggning  

E# Värmeverk  

E# Ställverk  

E# Pumpstation  

E# Reningsverk  

E# Vattenreservoar  

E# 
Styr- och reglercentral  

E# Fördröjningsmagasin  

E# Avfallsanläggning  

E# Fjärrkylanläggning  

E# Kraftvärmeverk  

E# Transformatorstation  

E# Vattenverk  

E# Dagvattendamm  

E# Telestation  

E# Vindkraftverk  

E# Avloppsanläggning  

E# Fjärrvärmecentral  

E# [annan precisering]  

3.5 Flygtrafik    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

F Flygtrafik  

F# Flygplats  

F# Helikopterflygplats  

F# Terminal  

F# Segelflygplats  

F# [annan precisering]  

3.6 Drivmedelshantering    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

G Drivmedelshantering  

G# Drivmedelshantering utom 
biltvätt 

 

G# Laddstation för elfordon  

G# [annan precisering]  

3.7 Handel    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 
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H Detaljhandel  

H# 

Detaljhandel utom handel 
med livsmedel 

 

H# 

Handel med livsmedel 

 

H# Handel med skrymmande 
varor 

 

H# 

Detaljhandel utom handel 
med livsmedel och 
skrymmande varor 

 

H# 

Detaljhandel utom handel 
med skrymmande varor 

 

3.8 Industri    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

J Industri  

J# Laboratorier  

J# Lager  

J# Upplag  

J# Logistik  

J# Processindustri  

J# [annan precisering]  

3.9 Kontor    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

K Kontor  

K# [annan precisering]  

3.10 Odling och djurhållning    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

L Odling och djurhållning  

L# Koloniområde  

L# Odlingslotter  

L# Handelsträdgård  

L# Djursjukhus  

L# Betesmark  

L# Plantskola  

L# Veterinär  

L# Hästgård  

L# 
Begravningsplats för djur  

L# [annan precisering]  

3.11 Begravning     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

M Begravning  

M# Minneslund  
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M# Begravningsplats för djur  

M# [annan precisering]  

3.12 Friluftsliv och camping    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

N Friluftsliv och camping 
 

N# Camping  

N# Motionsanläggning  

N# Friluftsbad  

N# Friluftsområde  

N# Skidbacke  

N# [annan precisering]  

3.13 Tillfällig vistelse    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

O Tillfällig vistelse  

O# Hotell  

O# Förläggningsboende  

O# Konferenslokaler  

O# Vandrarhem  

O# [annan precisering]  

3.14 Parkering    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

P Parkering  

P# Parkeringshus  

P# Cykelparkering  

P# [annan precisering]  

3.15 Besöksanläggningar    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

R Besöksanläggning  

R# Golfbana  

R# Badhus  

R# Ishall  

R# Travbana  

R# Idrottsplats  

R# Djurpark  

R# Skidanläggning  

R# Motorbana  

R# Mässhall  

R# Tennisbana  

R# Fotbollsarena  

R# Folkpark  

R# Museum  

R# Konserthus  

R# Naturum  
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R# Samlingslokal för religiösa 
ändamål  

R# [annan precisering]  

3.16 Skola     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

S Skola  

S# Grundskola  

S# Fritidshem  

S# Gymnasium  

S# Förskola  

S# [annan precisering]  

3.17 Trafik     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

T Trafik  

T# Linbana  

T# Spårreservat  

T# Järnväg  

T# Taxistation  

T# Resecentrum  

T# Vägreservat  

T# Busstation  

T# Utryckningsfordon  

T# Järnvägsstation  

T# [annan precisering]  

3.18 Annat samhällsviktigt ändamål    

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

U# Område för försvaret av ej 
hemlig natur 

 

U# Räddningstjänst  

U# [annan precisering]  

3.19 Hamn      

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

V Hamn  

V# Småbåtshamn  

V# Färjeterminal  

V# Fyr  

V# Varv  

V# [annan precisering]  

3.20 Verksamheter     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

Z Verksamheter  

Z# Verkstad  
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Z# Bilprovning  

Z# Partihandel  

Z# [annan precisering]  

3.21 Annan kvartersmark     

Beteckning Användning  Bestämmelsekod 

Y# [annan precisering]  

4. Användning av vattenområden 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning bestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Färg anges vilken färg användningen ska färgläggas med på 

plankartan vid färgläggning.  

I kolumnen Användning är bestämmelseformuleringen angiven. När det i 

kolumnen Användning är angivet [annan precisering] ska egen 

bestämmelseformulering användas.  

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

användningsbestämmelser som ska användas. 

4.1 Vattenområde     

Beteckning Färg Användning  Bestämmelsekod 

W Blå Vattenområde  

W# Blå Badplats  

W# Blå Bryggor  

W# Blå Skoterled  

W# Blå Tävlingsbana  

W# Blå Öppet vatten  

W# Blå Hamn  

W# Blå Förtöjningsplats  

W# Blå Testbana  

W# Blå Småbåtshamn  

W# Blå Väg på is  

W# Blå Landningsbana  

W# Blå [annan precisering]  

5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra. När det i kolumnen 

Beteckning är angivet [beteckning i gemener] ska en beteckning med ord i klartext 

i versaler anges. 

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika 

egenskapsbestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

egenskapsbestämmelser som ska användas. 
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5.1 Utformning av allmän plats 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

[beteckning i gemener] Utformning av områden för 
fordonstrafik 

 

[beteckning i gemener] Utformning av områden för 
fotgängare 

 

[beteckning i gemener] Utformning av områden för 
dagvatten 

 

[beteckning i gemener] Användning av byggnader  

[beteckning i gemener] Utformning av områden för Lek- 
och aktivitet 

 

[beteckning i gemener] Utformning av vegetation  

[beteckning i gemener] Anläggning ska placeras  

[beteckning i gemener] Anläggning får inte placeras  

[beteckning i gemener] Byggnad ska placeras  

[beteckning i gemener] Byggnad får inte placeras  

[beteckning i gemener] (annan placering på allmän 
plats) 

 

[beteckning i gemener] Markens genomsläpplighet  

+0.0 Plushöjd  

 
Markens lutning  

[beteckning i gemener] Parkering och lastning  

[beteckning i gemener] Utformning av mark  

[beteckning i gemener] Utformning av byggnad  

5.2 Stängsel och utfart 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

stängsel# Stängsel  

utfart# Utfart  

5.3 Skydd av kulturvärden 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

q-skydd# Byggnadsverk  

q-skydd # Byggnadsdel  

q-skydd # Bebyggelseområde  

q-skydd # Tomt  

q-skydd # Annat skydd av 
kulturvärden 

 

5.4 Rivningsförbud 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

r-förbud# Byggnadsdel  

r-förbud # Byggnad  

r-förbud # Annat rivningsförbud  

5.5 Varsamhet 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

varsam# Byggnadsverk  

varsam # Byggnadsdel  

varsam # Annan varsamhet  
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5.6 Skydd mot störningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

skydd# Buller  

skydd # Markföroreningar  

skydd # Olyckor  

skydd # Översvämning  

skydd # Erosion  

skydd # Högsta tillåtna värden  

skydd # Annat skydd mot störningar  

6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika 

egenskapsbestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av 

egenskapsbestämmelser som ska användas. 

6.1 Utnyttjandegrad 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

e# Största byggnadsarea  

e# Minsta byggnadsarea  

e# Största bruttoarea  

e# Minsta bruttoarea  

e# Största bruksarea  

e# Minsta bruksarea  

e# Största öppenarea  

e# Minsta öppenarea  

e# Största utnyttjandegrad 
under mark 

 

e# Minsta utnyttjandegrad 
under mark 

 

e# Annan utnyttjandegrad  

6.2 Höjd på byggnadsverk 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

h#  Högsta totalhöjd  

h#  Lägsta totalhöjd  

h#  Intervall av totalhöjder  

h#  Bestämd totalhöjd  

h#  Högsta totalhöjd över 
nollplan 

 

h#  Lägsta totalhöjd över 
nollplan 

 

h#  Intervall av totalhöjder över 
nollplan 

 

h#  Bestämd totalhöjd över 
nollplan 

 

h#  Högsta nockhöjd  

h#  Lägsta nockhöjd  

h#  Intervall av nockhöjder  
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h#  Bestämd nockhöjd  

h#  Högsta nockhöjd över 
nollplan 

 

h#  Lägsta nockhöjd över 
nollplan 

 

h#  Intervall av nockhöjder över 
nollplan 

 

h#  Bestämd nockhöjd över 
nollplan 

 

h#  Annan höjd på 
byggnadsverk 

 

6.3 Begränsning av markens bebyggande 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

 

Prickmark  

6.4 Takvinkel 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

o# Största takvinkel  

o# Minsta takvinkel  

o# Bestämd takvinkel  

o# Intervall takvinkel  

6.5 Fastighetsstorlek 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

d# Största fastighetsstorlek  

d# Minsta fastighetsstorlek  

d# Intervall  

6.6 Placering 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

p# Placering av byggnadsverk  

p# Placering av tomt  

p# Annan placering  

6.7 Utformning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

f# Friliggande enbostadshus   

f# Punkthus  

f# Radhus  

f# Kedjehus  

f# Parhus  

f# Suterränghus  

f# Förråd  

f# Garage  

f# Våningsantal  

f# Utformning av tomt  

f# Färgsättning  

f# Rumsfördelning i lägenhet  
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f# Fasadmaterial  

f# Fönster  

f# Takfot  

f# Taktäckning  

f# Entré  

f# Balkong  

f# Annan typ av byggnad  

f# Annan utformning av 
byggnadsverk 

 

6.8 Utförande 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

b# Grundläggning  

b# Markens genomsläpplighet  

b# Dagvatten  

b# Ventilation  

b# Entréer  

b# Schaktningsnivå  

b# Djup för dränerande 
ingrepp 

 

b# Annat utförande  

6.9 Annan ändring än tillbyggnad 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

ä# Annan ändring än 
tillbyggnad 

 

6.10 Byggnaders användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

s# Annan byggnaders 
användning 

 

6.11 Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

v# Lägenhetsfördelning  

v# Storlek på lägenheter  

6.12 Markens anordnande och vegetation 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

n# Markens höjd  

+0.0 Plushöjd  

n# Vegetation  

 
Markens lutning  

n# Parkering och lastning  

n# Annan mark  
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6.13 Stängsel och utfart 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

j# Utfart  

j# Stängsel  

6.14 Skydd av kulturvärden 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

q# Byggnadsverk  

q# Byggnadsdel  

q# Bebyggelseområde  

q# Tomt  

q# Annat skydd av 
kulturvärden 

 

6.15 Rivningsförbud 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

r# Byggnadsdel  

r# Byggnad  

r# Annat rivningsförbud  

6.16 Varsamhet 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

k# Byggnadsverk  

k# Byggnadsdel  

k# Annan varsamhet  

6.17 Skydd mot störningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

m# Buller  

m# Vibration  

m# Ljus  

m# Markföroreningar  

m# Olyckor  

m# Översvämning  

m# Erosion  

m# Högsta tillåtna värden  

m# Annat skydd mot störningar  

7. Administrativa bestämmelser 

I kolumnen Beteckning anges vilken beteckning planbestämmelsen ska ha på 

plankartan. När beteckningen innehåller en # innebär det att beteckningen ska 

kompletteras med ett index i form av en nedsänkt siffra.  

I kolumnen Grupper anges undergrupper för de olika administrativa 

bestämmelserna. 

I kolumnen Bestämmelsekod anges den kod för digital kodning av de 

administrativa bestämmelserna som ska användas. 

7.1 Huvudmannaskap för allmän plats 
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Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Enskilt huvudmannaskap  

 

7.2 Genomförandetid 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Genomförandetid  

7.3 Upphävande av strandskydd 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Upphävande av 
strandskydd 

 

7.4 Villkor för lov som innebär väsentlig ändring av markens användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Trafikanläggning  

a# Energianläggning  

a# Anläggning för 
vattenförsörjning 

 

a# Avloppsanläggning  

a# Rivning av byggnadsverk  

a# Byggnadsverk byggts om  

a# Flytt av byggnadsverk  

a# Ändrad användning av 
byggnadsverk 

 

a# Ändring av utfart eller annan 
utgång 

 

a# Avhjälpande av 
markförorening 

 

a# Skydds- eller 
säkerhetsåtgärd 

 

a# Bulleråtgärd  

7.5 Villkor för startbesked som innebär väsentlig ändring av markens användning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Trafikanläggning  

a# Energianläggning  

a# Anläggning för 
vattenförsörjning 

 

a# Avloppsanläggning  

a# Rivning av byggnadsverk  

a# Byggnadsverk byggts om  

a# Flytt av byggnadsverk  

a# Ändrad användning av 
byggnadsverk 

 

a# Ändring av utfart eller annan 
utgång 

 

a# Avhjälpande av 
markförorening 

 

a# Skydds- eller  
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säkerhetsåtgärd 

a# Bulleråtgärd  

 

7.6 Ändrad lovplikt 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Marklov krävs även för  

a# Marklov krävs inte för  

a# Rivningslov krävs även för  

a# Rivningslov krävs inte för  

a# Bygglov krävs inte för  

a# Bygglov krävs även för ...  

a# Annan ändrad lovplikt  

7.7 Markreservat för allmännyttiga ändamål 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

c# Elektronisk kommunikation  

c# Energianläggningar  

l# Luftledningar  

t# Tunnel  

t# Bro  

t# Brygga  

t# Annan trafikanläggning  

u# Underjordiska ledningar  

x# Gång- och cykeltrafik  

x# Gångtrafik  

x# Cykeltrafik  

z# Körtrafik  

7.8 Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Gemensamhetsanläggning  

7.9 Fastighetsindelning 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

 
Indelning i fastigheter  

7.10 Rättigheter 

Beteckning Grupper Bestämmelsekod 

a# Servitut  

a# Gemensamhetsanläggning  

a# Ledningsrätt  

a# Annan rättighet  
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Sammanfattning  

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Bover-

kets planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid fram-

tagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning alls om 

planbeskrivningen. 

Boverket förslag till nya föreskifter och allmänna råd syftar till att skapa 

enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och 

planbeskrivningen. 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av de-

taljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och formuleras. 

Reglerna hanterar formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara en-

hetligt utformat och läsbart. 

Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig 

information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar 

ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen. 

I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 

de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras. 

Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planin-

formationen finns i bilagan till författningen där det som tidigare varit 

Boverkets planbestämmelsekatalog återfinns. Här återfinns hela bestäm-

melsesystemet och med unika koder för att möjliggöra hantering i de pro-

gramvaror som används för planproduktion. 

Boverket har bedömt att ett nollalternativ inte är aktuellt eftersom kom-

munerna med dagens system kan använda skilda sätt att reglera med de-

taljplan. Olikheterna innebär att det är onödigt svårt att tolka detaljplaner 

för alla berörda.  

Dagens system ger inte heller förutsättningar för att återanvända inform-

ationen digitalt på grund av bristen på enhetlighet.  

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 

är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 

regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 

detta fall är det kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att ef-

ter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara 
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som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kom-

munerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upphandling 
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Läsanvisning till remissen 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-

ning ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan. Föreskrifterna reglerar innehåll och utformning av detaljplan 

och planbeskrivning enligt i 4 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL.  

Syftet med regleringen är att skapa ett enhetligt system som även ska ge 

förutsättningar för maskinell hantering av detaljplanens och planbeskriv-

ningens informationsinnehåll. 

Boverkets föreskrifter ska läsas tillsammans med överordnade författ-

ningar, PBL och plan- och byggförordning (2011:338), PBF, eftersom 

sådant som regleras där inte återges i föreskrifterna. 

Föreskrifternas förutsättningar 
Detaljplanen med planbeskrivning är oskiljaktiga med ett tydlighetskrav 

på förvaltningsbeslutet så att planen under processen och efter antagan-

debeslutet ska kunna läsas och förstås i ett sammanhang. Framförallt är 

det viktigt i ett demokrati- och rättssäkerhetsperspektiv så att alla berörda 

ska få en överblick av vilket område som är reglerat och hur bestämmel-

ser och gränser inom planområdet förhåller sig till varandra.  

Föreskrifterna utgör en av de förutsättningar som behövs för att detaljpla-

ner och detaljplaneinformationen ska kunna hanteras digitalt när detalj-

planerna produceras, i planprocessen och vid arkivering. Föreskrifterna är 

främst viktiga för de som producerar detaljplaner, kommunerna som an-

svarar för detaljplanerna och för de företag som utvecklar särskild pro-

gramvara för produktion av detaljplaner. 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd 

Planens utformning och innehåll 

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar hur formen för detalj-

planebeslutet ska se ut, det vill säga hur detaljplanen och planbeskriv-

ningen grafiskt ska presenteras. Förslaget reglerar inte hur informationen 

ska hanteras digitalt.  

Föreskrifterna anger hur plankartan, legenden och planinformationen ska 

utformas och dess innehåll. Förslaget innehåller även regler om hur olika 

planbestämmelser får användas, betecknas och formuleras. Dessutom in-
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nehåller förslaget reglering av planbeskrivningen och ändring av detalj-

plan. 

Viktiga delar av innehållet 

När det gäller planbestämmelser så bygger föreskrifterna till stor del på 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Föreskrifterna reglerar dock även redovisning av begränsning i höjdled, 

planbeskrivningen och ändring av detaljplan. 

Med föreskrifterna beskrivs möjligheten att avgränsa en detaljplan i höjd-

led och hur detta ska redovisas. Detta kan till exempel användas där det 

finns behov av att reservera oplanerat utrymme under mark för infrastruk-

tur. Det införs även ett nytt system för att redovisa användningar i olika 

plan. Under vissa förutsättningar kan plankartan kompletteras med läges-

bestämda sektioner. 

De olika användningarnas betydelse, som i huvudsak följer Boverkets ti-

digare allmänna råd, regleras i förslaget som föreskrifter. 

Planbeskrivningen utgör underlag för beslutsfattare och berörda under 

planprocessen och ska kunna användas vid genomförande och tillämp-

ning av planen när den vunnit laga kraft.  

Förslaget innebär att planbeskrivningen ska indelas i tre avsnitt. För att 

tydliggöra betydelsen av de olika delarna av planbeskrivningen är regle-

ringen också uppdelad i olika avsnitt. Ett första avsnitt om syftet med de-

taljplanen, ett andra om överväganden som legat till grund för detaljpla-

nens reglering och ett tredje som handlar om tillämpning av planen när 

beslutet har vunnit laga kraft. Syftet med indelningen är att relevant in-

formation enkelt ska hittas när planen tillämpas. 

Genom föreskriften beskrivs också hur ändring av detaljplan ska hante-

ras. 

Bilagan 

Syftet med bilagan är dels att skapa en enhetlig formulering av planbe-

stämmelser, dels att göra det möjligt att digitalt koda och maskinellt tolka 

planbestämmelser.  

I bilagan hanteras kraven på hur planbestämmelser ska formuleras, be-

tecknas och kodas. Här redovisas vilka bestämmelseformuleringar som 

ska användas. Föreskriften anger att endast då det i bilagan saknas formu-

leringar för en reglering som har stöd i lag får egna formuleringar använ-
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das. Avsikten med detta krav är att införa ett mer enhetligt och tydligt sy-

stem. 

Idag anges i planbestämmelsekatalogen färdiga exempel på bestämmelse-

formuleringar där planhandläggare fyller i värden samt en preciserings-

möjlighet i fritext om ingen av de föreslagna formuleringarna går att an-

vända. Bestämmelsesystemet som redovisas i bilagan har samma huvud-

sakliga struktur som dagens system när det gäller användningsbestäm-

melser. Dock har ändringar gjorts för egenskapsbestämmelser och admi-

nistrativa bestämmelser eftersom dagens system har kritiserats. I före-

skriften anges i stället en undergrupp med möjlighet att fritt formulera be-

stämmelser utifrån principerna i föreskriften och Boverkets vägledning. 

Exempel på planbestämmelser kommer fortsatt finnas i Boverkets kata-

logtjänst. Syftet med detta är att öka den framtida sökbarheten då vi tror 

att betydligt fler bestämmelser kommer kunna kodas mot undergrupper 

än som idag mot färdiga formuleringar. 

Föreskriften är en del av ett system under 
uppbyggnad 
Riksdag och regering har uttalat att Sverige ska bli bäst i världen på att 

utnyttja digitala verktyg. Regeringen har mot denna bakgrund pekat på att 

samhällsbyggnadsprocessen ska anpassas för digital hantering. Boverkets 

bemyndigande att ta fram föreskrifter till 4 kapitlet PBL ska ses mot 

denna bakgrund. Samtidigt som Boverket tagit fram detta förslag till fö-

reskrifter har Lantmäteriet ett motsvarande bemyndigande för grundkar-

tan och uppdrag att utreda förutsättningar för en nationell plandatabas och 

en plattform för access till geodata. Regelverket för en nationell planda-

tabas och en nationell geodataplattform är under beredning av Lantmäte-

riet. 

Ett enhetligt system för detaljplan och detaljplaneinformation är en nöd-

vändig del i en digital samhällsbyggnadsprocess och Boverkets föreskrif-

ter om detaljplan behöver därför också ta hänsyn till och skapa förutsätt-

ning för en vidare digital utveckling. 

Om regeringen bestämmer att det ska finnas en nationell plandatabas om-

fattas detaljplaner av INSPIRE, ett EU-direktiv, som i vårt land införts 

genom lagen och förordningen om miljöinformation. Regeringen måste 

då komplettera bilagan till förordningen med temat detaljplaner. Kom-

munen blir då informationsansvarig för detaljplaner med Lantmäteriet 

som kravställare på överföringsformatet. Föreskrifterna om detaljplaner 

får därför inte motverka möjligheterna för sådan överföring varför arbetet 

med Boverkets föreskrifter samordnas med Lantmäteriet. 
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Det framtida systemet för detaljplaner 
De grundläggande kraven på formen och innehållet i förvaltningsbeslutet 

om detaljplan med planbeskrivning ställs i PBL. Med stöd av PBL och 

bemyndigande i PBF kommer Boverket också ställa grundläggande krav 

på digitala detaljplaner som måste vara synkroniserade med villkoren 

som gäller för att de ska kunna användas i nationella tjänster.   

Det är annan lagstiftning än PBL som kommer att ställa krav på att plan-

informationen ska vara internationellt och nationellt tillgänglig. Den nat-

ionella plandatabasen, som nämnts ovan, har krav som går längre än 

INSPIRE på informationsinnehåll och funktionalitet. Det regelverk som 

utarbetas med stöd av PBL för detaljplaner måste därför ses i ett större 

samhällsperspektiv och parallellt med förutsättningarna för förvaltnings-

beslutet också ta hänsyn till framtida krav på maskinellt läsbar informat-

ion och maskinell behandling. En annan aspekt är att förutsättningarna för 

digitala planprocesser nu utreds.  

De programvaror som utvecklas för att producera detaljplaner måste 

också ta höjd för de reglerade processtegen i PBL med medborgardialog 

och kommunikation mellan myndigheter av geodata och planinformation 

liksom synkronisering med informationen i grundkartan. 

Föreskriftens påverkan 

Programvaruutvecklare 

Programvaruutvecklarna är den reella målgruppen som ska kunna imple-

mentera funktionalitets- och överföringskraven i sina programvaror så att 

informationen blir återanvändbar.  

Kommuner 

Kommunen kommer vara ansvarig för att detaljplanerna uppfyller kraven 

i föreskrifterna och måste därför använda dem som kravspecifikation mot 

programvaruleverantörerna. Kommunerna kommer också att vara ansva-

riga för innehållet i sitt planoriginal som kommer att vara sökbart.  

Planeringsarkitekter/plantekniker/planförfattare 

De som tar fram detaljplanerna kommer att använda programvaror där 

planbestämmelsekatalogen är integrerad men samtidigt direkt beröras av 

föreskrifterna i de delar dessa reglerar när och hur man använder olika 

planbestämmelser. 
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Bygglovshandläggare, förrättningslantmätare med flera  

De som tolkar och genomför detaljplaner, som exempelvis bygglovhand-

läggare, förrättningslantmätare, domstolar, exploatörer, enskilda fastig-

hetsägare med flera kommer att arbeta med detaljplaner som är enhetliga 

i utformningen och som innehåller standardiserade bestämmelseformule-

ringar. 
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Inledning  

I detta kapital redogör Boverket för bakgrunden till de föreskrifter som 

föreslås samt beskriver arbetsmetod och remissförfarandet samt de av-

gränsningar som gjorts. 

Bakgrund 

Uppdrag att utreda digitala detaljplaner 

Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda en reglering 

av hur detaljplaner ska utformas digitalt (Regeringsbeslut 

N2017/00584/PBB).  

Regeringens konstaterar att möjligheten att utbyta information mellan 

olika aktörer försvåras idag av att kommuner och konsulter med flera ar-

betar med olika tekniska lösningar och att den digitala informationen 

ordnas och lagras på olika sätt. 

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informat-

ionen kunna återanvändas när detaljplanen fått laga kraft, exempelvis i 

samband med plangenomförandet. Det finns också ett behov av att kunna 

utbyta övrig information i detaljplanen digitalt, till exempel var olika 

planbestämmelser är tillämpliga. 

Regeringen pekar på att det finns en svensk standard som erbjuder ett di-

gitalt överföringsformat för att göra det möjligt att utbyta information 

mellan IT-system (SS 637040:2016), men det är frivilligt för berörda ak-

törer att tillämpa standarden. Det saknas föreskrifter som anger att in-

formation om detaljplaner ska vara tillgänglig digitalt. 

Boverket fick därför i uppdrag att utreda behovet av föreskrifter avseende 

hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta 

information om detaljplaner digitalt. 

Boverket kom fram till att digital standardiserad detaljplaneinformation 

är helt nödvändig för att andra delar av samhällsbyggnadsprocessen ska 

kunna digitaliseras.  

Bemyndigande 

Plan- och bygglagens (2010:900), PBL, fjärde kapitel anger vad som ska 

och vad som får regleras i detaljplan. Lagen anger inte närmare på vilket 

sätt detta ska göras. Det system som tillämpas idag är utvecklat genom 

praxis och finns reglerat som generella rekommendationer i form av all-
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männa råd. När det gäller planbeskrivningen, som är en handling som 

tillhör detaljplanen, anger lagen på ett övergripande plan vad beskriv-

ningen ska innehålla, men för denna information finns ingen närmare re-

glering. 

För att kunna hantera informationen i detaljplanen och planbeskrivningen 

digitalt krävs att informationen är beskriven, strukturerad och kodad på 

ett enhetligt sätt. 

Med syfte att skapa förutsättningar för ett digitalt utbyte av detaljplanein-

formation och att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen beslutade 

riksdagen om en ändring av PBL om att regeringen, eller den myndighet 

regeringen bestämmer, får meddela förskrifter till 4 kap. PBL om stan-

darder för detaljplaner och planbeskrivningar. Ändringen trädde ikraft 

den 1 juli 2018. 

Regeringen beslutade därefter om ändring av plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF som trädde ikraft den 1 november 2018. Ändringen in-

nebär att Boverket får meddela föreskrifter om standarder för utformning 

av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. PBL. Nuvarande ly-

delse i PBF innehåller inte något bemyndigande för digitala detaljplaner.  

Arbetsmetod och remissförfarande  
Särskilda diskussioner har förts med Lantmäteriet, Fortifikationsverket 

och med en referensgrupp med experter från SKL, enskilda kommuner, 

företag och länsstyrelserna. Dessa har tidigt i processen beretts möjlighet 

att lämna synpunkter på ett utkast till föreskrifter. 

Avgränsningar  
Föreskriften berör endast sådana delar som behöver regleras för att ett 

enhetligt system för detaljplaneinformation ska uppnås.  

Förslaget till föreskrifter innehåller inte regler om hur den digitala in-

formationen ska hanteras.  

Föreskriftens omfattning 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-

ning ersätter Boverkets tidigare allmänna råd (2014:5) om planbestäm-

melser för detaljplan. Syftet med regleringen är att skapa ett enhetligt sy-

stem som även ska möjliggöra maskinell hantering av detaljplanens och 

planbeskrivningens informationsinnehåll. 
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Föreskrifterna ska läsas tillsammans med överordnade författningar, PBL 

och PBF, eftersom sådant som regleras där inte återges i föreskriften. 

Även om föreskrifterna inte direkt hanterar digital informationshantering 

är utgångspunkten att detaljplaner i framtiden kommer att produceras, 

processas, beslutas och arkiveras i digitalt format.  

Detaljplanen med planbeskrivning är oskiljaktiga delar med formkrav för 

ett förvaltningsbeslut så att planen under processen och efter beslutet ska 

kunna läsas och förstås i ett sammanhang. Framförallt är det viktigt i ett 

demokratiskt perspektiv för att få en överblick av vilket område som är 

reglerat och hur bestämmelser och gränser inom planområdet förhåller sig 

till varandra. Därför innehåller förslaget regler om detta. 
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Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs motiven till den nya föreskriften. Vidare diskute-

ras vad som sker om ingen reglering införs – det så kallade nollalternati-

vet samt kortfattat även alternativa lösningar på problemet. Avslutnings-

vis beskrivs de rättsliga grunderna för förslaget. 

Dagens regler 
I plan- och bygglagens (2010:900) fjärde kapitel regleras vad kommuner-

na får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras anges inte direkt i la-

gen, men det finns ett praktiskt och väl inarbetat system för hur reglering-

en ska presenteras på detaljplanen. Sedan 1950 har staten tagit fram an-

visningar, allmänna råd och vägledning kring betecknings- och planbe-

stämmelsesystemet och dess tillämpning.
1
 

Boverket beslutade om allmänna råd för planbestämmelser (BFS 2014:5) 

med anledning av nya PBL som trädde ikraft 2011. Det allmänna rådet 

började gälla från 2 januari 2015. 

Idag är således kommunerna fria att själva välja hur ett förvaltningsbeslut 

om detaljplan ska presenteras och vilken informationen en detaljplan och 

en planbeskrivning ska innehålla utöver sådana direkta krav som ställs i 

lagen. Eftersom sådana lagkrav är få är kommunernas frihet stor. Friheten 

medför att resultaten, detaljplanerna och planbeskrivningarna, ser olika 

ut. Beslutens tydlighet och kvalitet är mycket växlande. Som påpekats 

ovan innebär detta att det idag saknas nödvändiga förutsättningar för att 

hantera detaljplaner och planinformation digitalt och därmed saknas det 

också förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess och ett nat-

ionellt system för ett digitalt informationsutbyte. Dessa föreskrifter tar 

främst fasta på att skapa den nödvändiga enhetligheten för detaljplan, 

planbestämmelser och planbeskrivningar.  

                                                 
1
 Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publi-

kation 1950:2 

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens 

planverk publikation nr 37. 1970.  

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1993:3.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 1996:1.  

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna 

råd 2002:1 
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Motivet till föreskrifterna 
Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska 

bli bäst i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för 

detta arbete är samhällsbyggnadsprocessen. 

Boverkets ansvarsområde omfattar delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

det vill säga de legala processer som anger förutsättningarna för alla de 

fysiska förändringarna i samhället. Boverket har här ett särskilt ansvar för 

de frågor som regleras i plan- och bygglagen – regionplanering, över-

siktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocess samt förvaltning 

och tillsyn. 

Samhällsbyggnadsprocessen omfattar ett stort antal delprocesser som 

idag inte kan dra nytta av och återanvända den information som skapas i 

de olika delprocesserna. En del av denna information, detaljplaneinform-

ationen, har särskilt utpekats som vital för övriga delprocesser. 

Idag saknas det en reglering som garanterar att förvaltningsbesluten om 

detaljplaner utformas på ett enhetligt sätt och dessa innehåller sådan in-

formation och har en sådan struktur att det också är möjliggör en digital 

hantering av den information som detaljplanerna innehåller. För att skapa 

förutsättningar för detta reglerar föreskrifterna de delar som Boverket 

uppfattar vara nödvändiga för att skapa den nödvändiga enhetligheten.  

Nollalternativet – om inga ändringar görs 
Idag tas detaljplaner fram utan bindande regler. Detta leder till skilda sätt 

att reglera med detaljplan. Olikheterna innebär att det är onödigt svårt att 

tolka detaljplaner för såväl kommunens handläggare som privatpersoner, 

företagare och rättsprövande instanser.  

Problematikens omfattning är inte känd i detalj, men i en större studie 

som genomfördes år 2009 då 390 detaljplaner från 25 kommuner 

granskades konstaterades att 55 % av planerna innehöll bestämmelser 

som saknade lagstöd eller var otydliga. (Caesar och Lindgren, Kommu-

nernas detaljplanebestämmelser. Lagstöd? Tydlighet?, KTH, avdelningen 

för fastighetsvetenskap, examensarbete 2009). 

En följd av detta kan vara att det blir svårare för till exempel husprodu-

center och arkitekter att etablera sig på nya orter då det blir tidskrävande 

att sätta sig in i kommuners skilda system. 

Även den e-tjänsteutveckling som pågår inom plan- och byggområdet på-

verkas. Brist på standardiserade begreppsdefinitioner och enhetlig hante-

ringbromsar och komplicerar den pågående utvecklingen. Skapas ingen 
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enhetlighet finns det risk att e-tjänsteutvecklingen på plan- och byggom-

rådet begränsas till enbart lokala lösningar i kommuner med resurser för 

att ta fram egna e-tjänster.  

Alla utredningar Boverket känner till som behandlat förutsättningarna för 

att införa en digital samhällsbyggnadsprocess och alla de aktiviteter Bo-

verket deltagit i under de senaste åren har entydigt pekat på att grundläg-

gande principer för informationsutbyte måste regleras med tvingande be-

stämmelser. Det räcker inte med rekommendationer att följa givna stan-

darder.  

Även om i stort sett alla kommuner i dag tar fram detaljplaner med stöd 

av särskilda datorprogram och även om många kommuner visar aktuella 

detaljplaneärenden och gällande planer på webben så är inte alltid planer-

na vektoriserade eller georefererade. I de fall planinformation finns digi-

talt är den inte alltid tillgänglig i ett enhetligt format och är därmed inte 

heller maskinellt läsbar. (Boverkets rapport Digitala detaljplaner, 

2017:21) 

Alternativa lösningar 
Boverket anser att det saknas alternativa frivilliga lösningar att skapa ett 

enhetligt system för detaljplaner och planbeskrivningar. 

Den lagstiftning, de allmänna råd och den praxis vi har idag har vuxit 

fram under många decennier. Boverket kan konstatera att den typ av re-

glering vi har idag inte räcker för att skapa ett enhetligt system som alla 

följer. Detta trots den tillsyn, domstolspraxis och vägledning som staten 

bedrivit och genomfört. Det är mot denna bakgrund Boverkets uppfatt-

ning att en tvingande reglering, i form av en ramlagstiftning, är nödvän-

digt för att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess 

inom överskådlig tid. 

Överensstämmelse med EU-reglering 
Författningsförslaget överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
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Författningsförslaget 

Förslaget reglerar visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbe-

stämmelser får användas och formuleras. Reglerna om hur gränser och 

olika bestämmelser förhåller sig till varandra (användnings-, egenskaps- 

och administrativa bestämmelser) på olika områden har endast till syfte 

att reglera formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt ut-

format och läsbart. 

Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig 

information om planen ska utformas och vilken innehåll dessa olika delar 

ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen. 

I föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur 

de utan preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras. 

Den viktigaste delen för att möjliggöra senare återanvändning av planin-

formationen finns i bilagan till författningen. Här återfinns hela bestäm-

melsesystemet med unika koder för att möjliggöra hantering i de pro-

gramvaror som används för planproduktion. Föreskriften är indelad i sex 

kapitel samt en bilaga:  

 Inledning innehåll och definitioner mm 

 Detaljplanens utformning, 

 Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 

 Användning av planbestämmelser 

 Planbeskrivning, 

 Ändring av detaljplan  

 Bilaga 
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Konsekvenser 

Bindande regler 
Dagens detaljplaneproduktion sker mot bakgrund av en praxis som ut-

vecklats nationellt och lokalt under generationer samt av de allmänna råd 

om hur planbestämmelser bör och kan utformas och betecknas som Bo-

verket och tidigare motsvarende myndigheter har beslutat. 

Denna föreskrift har dels ett bredare anslag än de tidigare allmänna råden, 

dels innebär föreskrifterna tvingande regler i stället för generella rekom-

mendationer. Föreskrifterna omfattar förutom planbestämmelser och de-

ras beteckningar också regler om vilka delar en detaljplan består av och 

vilken information dessa olika delar ska innehålla. Föreskrifterna omfat-

tar också planbeskrivningens struktur och innehåll. 

Övergripande konsekvenser 
Som poängterats ovan är syftet med regleringen i första hand att skapa 

enhetliga detaljplaner och enhetlig detaljplaneinformation. Detta är också 

den avgjort viktigaste övergripande positiva konsekvensen.  

Boverket menar att enhetligheten också för med sig en ökad rättssäkerhet 

eftersom tolkningen av detaljplaner kommer att utgå från ett enhetligt sy-

stem. Förslaget gäller oavsett om detaljplanerna är analoga eller digitala. 

Ett enhetligt system för detaljplan och planinformation är samtidigt en 

förutsättning för utvecklingen av en digital informationshantering. De-

taljplaneinformationen utgör en vital del i flera av samhällsbyggnadspro-

cesens delprocesser. Här handlar det då dels om att förbättra effektivite-

ten i processerna, men också om att utnyttja moderna verktyg och tjänster 

för att tillgängliggöra viktig information till alla som är i behov av den - 

myndigheter, företag, lärosäten och allmänheten. 

En övergripande konsekvens av den här typen av reglering är att den som 

är informationsansvarig och den som producerar sådan information som 

regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I 

detta fall är det kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att ef-

ter en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara 

som kan uppfylla kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kom-

munerna vid behov innan dess har säkerställt detta genom upphandling. 

En rättsligt övergripande konsekvens är att de formkrav som regleras i fö-

reskrifterna blir bindande. I praktiken innebär detta att ett beslut om att 
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anta en detaljplan kan överklagas om formkraven i föreskrifterna inte 

följs. Eftersom det övergripande syftet med regleringen är enhetlighet kan 

detta ses som en nödvändig konsekvens. 

Vilka berörs av förslagen?  
Föreskrifterna och de allmänna råden berör främst landets kommuner ef-

tersom de ansvarar för detaljplaneringen och de som tillämpar planerna. 

Berörda grupper är: 

 Kommuner 290 st. 

 Länsstyrelser, 21 st. 

 Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter 

 Andra myndigheter 

 Konsultföretag inom planering och arkitektur  

 Programvaruleverantörer  

 Byggfirmor 

 Byggherrar 

 Mark- och miljödomstolarna 

 Allmänheten 

Konsekvenser för företag  

Programvaruleverantörer 

Boverket kan se två övergripande konsekvenser för de företag som idag 

levererar programvara och databaser avsedda för att producera och han-

tera detaljplaner och planinformation. 

En av konsekvenserna är att dessa företag måste anpassa sina produkter 

efter kraven i föreskrifterna. Den andra konsekvensen är att företagens 

alla potentiella kunder kommer att ställa samma grundläggande krav på 

produkterna. 

Den första konsekvensen träffar de olika företagen på olika sätt beroende 

på om de redan har påbörjat ett utvecklingsarbete och gjort anpassningar 

med hänsyn till gällande standard och med hänsyn till Boverkets all-

männa råd och Planbestämmelsekatalogen eller om de inte gjort detta och 

kanske inte heller kan genomföra en sådan anpassning och utveckling.  
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Idag finns uppskattningsvis mellan fem och tio företag som erbjuder 

denna typ av programvara. Två eller tre av dessa företag har produkter 

anpassade efter gällande standard, Boverkets allmänna råd och Planbe-

stämmelsekatalogen. Ytterligare några företag har utvecklat produkter 

som delvis är anpassade medan andra företags produkter inte är anpas-

sade. 

Föreskrifterna drabbar förstås dessa företag på olika sätt. De som redan 

lagt tid och energi på att utveckla anpassade produkter kommer delvis att 

behöva göra en modifiering. De som enbart delvis eller inte alls har an-

passat sina produkter kommer att behöva göra större utvecklingsinsatser 

om man vill fortsätta att konkurrera på marknaden. Någon eller några le-

verantörer kommer kanske inte att klara av att uppfylla de ställda kraven 

och får lämna denna del av marknaden. 

Den andra konsekvensen, att företagens alla potentiella kunder kommer 

att ställa samma grundläggande krav på produkterna, är i många avseen-

den positivt för programleverantörerna. Uppfyller företagets produkt de 

gällande kraven har man samma potentiella kunder som alla andra som 

gör det, oavsett företagets storlek. Kundernas gemensamma krav innebär 

en förutsägbarhet och en potential som kan motivera att man lägger ner 

tid och pengar på att utveckla en produkt. 

Övriga företag 

Enhetliga detaljplaner och en enhetlig hantering av planbestämmelser och 

planinformation ökar förutsägbarheten för alla parter inom samhälls-

byggnadssektorn. Alla företag som är beroende av tydlighet i tolkning av 

detaljplaner och som är beroende av tillgång till planinformation kommer 

att få nytta av den reglering som föreskrifterna innebär. Nyttorna är i 

form av minskad tidsåtgång för att få tag i önskad information, mer till-

förlitlig information, effektivare utbyte mellan organisationer och därmed 

bättre förutsägbarhet och därmed högre kvalitet på beslutsunderlag och 

projekteringsberäkningar med mera. 

Föreskrifterna innebär också att de företag som utvecklar e-tjänster suc-

cessivt kommer att få tillgång till informationsmängderna för hela landet. 

Marknaden för sådana tjänster är alla som har intressen av den förändring 

som hanteras i samhällsbyggandet. 

En annan konsekvens, som nog inte bör underskattas, är att ett enhetligt 

system medför att villkoren för dem som arbetar med detaljplanefrågor 

och med tolkning av detaljplaneinformation blir lika i hela landet. All tid 

som idag läggs ner på att anpassa inhämtad kunskap till nya lokala förhål-

landen kan istället läggas på produktivt arbete. 
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Särskild hänsyn till små företag  
Om det finns små företag som utvecklat särskilda verktyg för att produ-

cera detaljplaner skulle en omställning till ett nytt regelverk kunna bli 

svår och betungande. Samtidigt bör enhetliga regler skapa tydlighet och 

träffa alla berörda på samma sätt.  

Vad gäller dessa föreskrifter så innebär det att landets samtliga kommu-

ner vid upphandling av programvara för att ta fram detaljplaner kommer 

att ställa samma typ av grundläggande krav. Detta är en förbättring av 

förutsägbarheten i förhållande till hur det ser ut idag. Föreskrifterna bör 

på detta sätt skapa bättre förutsättningar för mindre företag att konkurrera 

på marknaden. 

Ett enhetligt system som skapar informationsmängder enligt samma 

struktur i hela landet bör också medföra att informationsinhämtning blir 

enklare och mindre kostsamt än idag. Detta bör gynna alla mindre aktö-

rer. 

Konsekvenser för allmänheten 
Allmänheten kan beröras av detaljplaner och planprocessen på olika sätt. 

Dels direkt som enskilda fastighetsägare och rättighetshavare eller bo-

ende där en förändring planeras och genomförs (under planprocessen och 

vid genomförande av planen). Dels när någon enskild söker lov eller ska 

genomföra en åtgärd som kräver sådant tillstånd att en gällande plan ska 

tolkas innan beslut kan fattas. 

Boverket menar att ett enhetligt system för detaljplan är gynnsamt för 

allmänheten i alla avseenden. Ett enhetligt system ger goda förutsättning-

ar för en generellt högre kvalitet än idag, en allmänt högre kunskapsnivå 

hos de professionella aktörerna, en bättre förutsägbarhet vid genomfö-

rande av detaljplan och vid tolkning av planbestämmelser. 

Boverket bedömer att föreskrifterna medför en högre rättssäkerhet för den 

enskilde när samtliga samhällsinstanser vid bedömning utgår från ett en-

hetligt system. 

Ett enhetligt system skapar nya förutsättningar för utveckling av e-

tjänster. Det gäller både e-tjänster för att underlätta deltagande i formella 

processer om detaljplaner och e-tjänster för att underlätta ansökning om 

och hantering av bygglov och andra ärenden där planinformationen be-

hövs.  
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Konsekvenser för staten 
Statens verksamhet är bred och detaljplaner och planinformation berör 

många delar av den. Planer och planinformation är intressant för uppfölj-

ning och statistiksammanställningar inom samhällsbyggnadsområdet och 

för politiken i arbetet med bostadsfrågor. Flera centrala myndigheter och 

länsstyrelserna berörs i planprocessen och flera regelverk hänvisar på 

olika sätt till detaljplaner. Domstolar hanterar överklaganden av detalj-

planer och tolkar detaljplaner vid handläggning av andra typer av ären-

den, exempelvis tillståndsärenden enligt miljöbalken. 

Föreskrifterna syftar till att skapa enhetligt utformade förvaltningsbeslut 

om detaljplan och enhetligt utformade detaljplaner med ett enhetligt 

planbestämmelsesystem samt enhetligt utformade planbeskrivningar. Bo-

verket menar att detta kommer att underlätta statens verksamhet. 

Ett enhetligt system för detaljplaner ger förutsättningar för att effektivt 

göra nationella sammanställningar med planinformation som en kompo-

nent och det öppnar också för möjligheten att skapa nationell tillgänglig-

het till planinformationen via tjänster. 

Boverket menar vidare att statens olika engagemang i processhanteringen 

av en detaljplan har förutsättningar att bli effektivare och få en högre för-

utsägbarhet med exempelvis färre överklaganden som följd. 

Boverket kommer att ta fram vägledning om de nya föreskrifterna och 

behöver göra en särskild satsning för att sprida sådan information till 

kommuner och andra som berörs. 

Konsekvenser för kommuner  
Föreskrifterna får direkta konsekvenser för alla kommuner som behöver 

avgöra fysiska förändringar genom beslut om detaljplan vilket på sikt kan 

antas vara samtliga landets kommuner. 

Eftersom det idag endast finns allmänt hållna lagkrav som är komplette-

rade med allmänna råd har kommunerna idag stor frihet att själva forma 

hanteringen och utformningen av ett beslut om detaljplan. Föreskrifterna 

innebär en ändring av detta. Föreskrifterna anger mer i detalj vilken in-

formation ett beslut om detaljplan ska innehålla, hur detaljplanen och 

planbeskrivningen ska utformas och närmare villkor för hur planbestäm-

melser och dessas beteckningar ska utformas.  

I princip alla kommuner använder någon typ av digitalt verktyg för att ta 

fram detaljplaner idag. Föreskrifterna ställer särskilda krav som påverkar 

hur dessa verktyg behöver utformas. Detta innebär att alla kommuner 
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kommer att behöva uppdatera sin nuvarande programvara och alla kom-

muner kommer att ställa samma typ av grundläggande krav vid upphand-

ling av denna typ av programvara. 

Föreskrifterna bygger till stor del på rådande praxis och allmänna råd. 

Boverket gör bedömningen att det kunskapsmässigt inte bör vara svårt för 

dem som i kommunerna arbetar med detaljplaner att ta till sig de nya reg-

lerna även om reglerna på olika sätt och i olika grad kommer att påverka 

tidigare lokal praxis. Vanlig vägledning om de nya reglerna kommer att 

behöva tas fram av Boverket. 

Föreskrifterna anger de krav som ställs på besluten om detaljplan. Följs 

kraven uppfyller man de kvalitetskrav som lagen ställer i dessa avseen-

den. Den ofta förekommande osäkerheten hos många planhandläggare 

och kommuner kan bytas mot en större säkerhet, av högre kvalitet, bättre 

förutsägbarhet och högre rättssäkerhet. 

En detaljplan tolkas och används ofta många gånger, av många männi-

skor i olika sammanhang under många år efter det att planen genomförts. 

Det enhetliga system som föreskrifterna reglerar underlättar detta arbete 

vilket bör innebära snabbare handläggning än idag vid varje sådant till-

fälle och förutsägbarheten och kvaliteten på tolkningen har förutsättning 

att bli bättre. 

På sikt bör ett etablerat enhetligt sätt att utforma detaljplaner och planbe-

stämmelser i flera avseenden vara positivt för kommunerna. Kunskapen 

om hur ett enhetligt system fungerar blir bredare förankrad och kan 

medge en effektivare processhantering både internt och i formella proces-

ser. På samma sätt bör ett enhetligt system, som medger utveckling av 

verktyg och tjänster med en nationell kundbas skapa stora fördelar också 

för kommunerna.  

Ett enhetligt system ger också fördelen att de som i sitt arbete behöver 

hantera detaljplaner på olika sätt har en gemensam kunskapsbas vilket 

exempelvis blir en fördel då anställda av olika anledningar byts ut och att 

de då inte behöver introduktion i lokal praxis. 

Det kommunala självstyret bedöms inte påverkas. Kommunen kommer 

även fortsättningsvis ha rätt att reglera det som lagen medger. 

Formella fel 

I och med att formalian runt detaljplan- med planbeskrivning kommer att 

regleras i föreskrifter istället för allmänna råd finns möjligheten för en-

skilda att överklaga på formella grunder om kommunen inte utarbetar de-
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taljplanen i enlighet med föreskriften. I flera sammanhang, både i statliga 

utredningar och genom andra initiativ, har frågan varit uppe om inte läns-

styrelsen ska ha en ytterligare ingripandegrund vad avser formella fel. 

Med de nya reglerna som föreslås blir det betydligt tydligare för enskilda 

att avgöra om kommunen fattar beslut som strider mot vad som anges i 

föreskrifterna.  

Det kommer vara uppenbart om kommunen använder bestämmelser som 

inte har stöd i lag. Samtidigt öppnas möjligheten att överklaga om kom-

munen använt felaktiga formuleringar som har stöd i lagen men som inte 

följer föreskriften. Den sistnämnda frågan torde vara uppenbar och inte 

kräva ingående utredningar vid en eventuell överprövning. I och med att 

programvaruutvecklarna följer föreskriften när de bygger programmen 

torde möjligheten att göra fel bli också bli begränsade. 

Sannolikt är risken för misstag störst när det gäller att följa föreskriften 

vad avser planbeskrivningen. Planbeskrivningen har inte reglerats när-

mare tidigare i allmänna råd utan kommunerna har direkt tolkat lagen och 

följt egen praxis. I och med att delar av planbeskrivningen formaliseras 

tvingas kommunerna att mer nogsamt hantera de frågor som följer av la-

gen. Den initiala arbetsbördan för att få till stånd planbeskrivningar som 

följer föreskrifterna torde vägas upp av de nyttor som en tydligare be-

skrivning av genomförande och tolkning medför. 

Kostnader vid införandet  

Alla detaljplaner som görs idag tas fram med någon form av digitalt verk-

tyg. I realiteten måste därför alla kommuner göra investeringar i pro-

gramvaror även om denna föreskrift i sig inte ställer krav på digitala pla-

ner.  

Kommunernas kostnader vid föreskrifternas införande kan komma att va-

riera beroende på hur kommunen idag ritar sina detaljplaner. För de 

kommuner som redan idag använder programvaror som stöder gällande 

standard och Boverkets planbestämmelsekatalog torde kostnaderna inte 

öka i någon större utsträckning, även om programmen måste uppdateras. 

Som tidigare nämnts måste programvaruleverantörerna anpassa sina pro-

dukter efter kraven i föreskrifterna. I vilken mån detta kommer att på-

verka kostnader för programvarorna kan Boverket inte bedöma. Det-

samma gäller de kommuner som inte själva ritar detaljplaner utan använ-

der konsulter.  

För de kommuner som idag använder programvaror som inte är anpas-

sade efter gällande standard och planbestämmelsekatalogen kan kostna-

derna bli högre. Om, vilket nämndes ovan, något företag skulle vara 
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tvunget – eller välja – att lämna marknaden får det givetvis till följd att en 

kommun som använder detta företags produkter måste vända sig till ett 

annat företag. Detta kan i sig skapa kostnader, inte bara för inköp av pro-

gramvara, men även upplärningskostnader.  De reella kostnaderna kan 

egentligen inte uppskattas förrän regelverket som styr digitalisering och 

överföring av detaljplaner finns på plats. 

En potentiell vinst för vissa kommuner är besparing vid upphandling och 

möjligheter till lägre kostnader för nya datasystem. Eftersom kommuner i 

dag inte arbetar med enhetliga detaljplanebestämmelser är det svårt att gå 

samman med andra kommuner och ställa samma krav hos systemutveck-

lare. I en mer standardiserad planprocess kommer olika systemutvecklare 

istället kunna arbeta med en generell kravbild.  

Konsekvenser för miljön  
Boverket menar att det i princip är omöjligt att närmare ange vilka, om 

några, konsekvenser föreskrifterna får för miljön. 

Men ett av syftena med föreskrifterna är bland annat att ett enhetligt och 

tydligt system för planbestämmelser på sikt ska höja kvaliteten på detalj-

planerna. Ett enhetligt system skapar bättre förutsättningar för att sam-

hällets olika aktörer bättre ska förstå och kunna ta till sig information un-

der beslutsprocessen och bättre förstå villkoren då en plan ska genomfö-

ras. Denna kunskapsökning bör på sikt också kunna innebära att detalj-

planeringens kvalitet kan bli bättre och det gäller då också mindre negativ 

påverkan på miljön vid fysiska förändringar. 

Övriga konsekvenser 
Föreskrifterna bedöms inte ge några särskilda konsekvenser ur följande 

perspektiv:  

– Jämställdhet  

– Barn  

– Tillgänglighet  
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Författningskommentarer med 
konsekvenser 

1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

1 kap. 1 § 

1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om ut-

formning av beslutet om detaljplan (plankarta, legenden med planbe-

stämmelser och planinformation) med planbeskrivning. Författningen in-

nehåller även föreskrifter och allmänna råd om hur planbestämmelser ska 

eller kan betecknas och formuleras.  

De allmänna råden innehåller rekommendationer om och exempel på 

tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifterna i 

denna författning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och 

är tryckta med mindre och indragen text omedelbart efter den föreskrift 

de hänför sig till. 

Motiv  

Paragrafen finns med för att ge en överblick av vad författningen omfat-

tar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 2 § 

2 §    Denna författning innehåller följande kapitel: 

1. Inledning, innehåll och definitioner mm. 

2. Detaljplanens utformning, 

3. Betecknings- och planbestämmelsesystemet, 

4. Användning av planbestämmelser, 

5. Planbeskrivning, och 

6. Ändring av detaljplan. 

Motiv  

Paragrafen finns med för att ge överblick över hur författningen är struk-

turerad. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

1 kap. 3 § 

3 §    I denna föreskrift avses med 

 

Administrativa bestämmelser: planbestämmelser som reglerar huvud-

mannaskap, genomförandetid, ändrad lovplikt, villkor för lov, villkor för 
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startbesked, markreservat för allmännyttiga ändamål, markreservat för 

gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning och rättigheter samt 

upphävande av strandskydd, Administrativt område: det område inom 

vilket administrativa bestämmelser gäller, 

Användningsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar användning-

en av allmän plats, vattenområden och kvartersmark, 

Användningsområde: det område inom vilket användningsbestämmelser 

gäller,  

Avgränsning horisontellt: avgränsning av horisontalplanet, 

Avgränsning vertikalt: avgränsning i höjdled, 

Bestämmelseområde: det område inom vilket en planbestämmelse gäller, 

Beteckningar: de bokstäver, symboler, raster och punkter som på plankar-

tan anger inom vilket bestämmelseområde en planbestämmelse gäller,  

Egenskapsbestämmelser: planbestämmelser som reglerar bebyggandets 

omfattning, fastighetsstorlek, placering, utformning och utförande, lägen-

hetsfördelning och storlek på lägenheter, markens anordnande och vege-

tation, stängsel och utfart, skydd mot kulturvärden, rivningsförbud var-

samhet samt skydd mot störningar, 

Egenskapsområde: det område inom vilket egenskapsbestämmelser gäl-

ler, 

Gränslinjer: avgränsar på plankartan bestämmelseområden från varandra,  

Intervall: i bilaga 1 menas med intervall att det ska anges ett högsta och 

ett lägsta värde och att de värden som finns inom det spannet är tillåtet,  

Kombinerade användningar: flera användningar som gäller inom samma 

användningsområde, 

Legend: den lista på detaljplanen som redovisar detaljplanens regleringar,  

Markplan: markens medelnivå runt byggnaden, 

Nockhöjd: avstånd från markplan till yttertakets högsta del, 

Nockhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till yttertakets 

högsta del, 

Nollplan: geoiden i det höjdssystem som detaljplanen är upprättad enligt, 

Planbestämmelse: reglerar, preciserar och avgränsar hur mark- och vat-

tenområden får användas, 

Planbestämmelseformulering: den juridiskt bindande formulering av en 

planbestämmelse som anges i legenden, 

Planinformation: uppgifter om detaljplanen och dess upprättande. 

Planområde: område som omfattas av detaljplanebeslutet, 

Plushöjd: höjd över nollplan, 

Takvinkel: lutningen mellan yttertaket och horisontalplanet, 

Totalhöjd: avstånd från markplan till högsta punkten på byggnadsverket, 

Totalhöjd över nollplan: avstånd från angivet nollplan till byggnadsver-

kets högsta punkt, 

Utnyttjandegrad: omfattningen på hur mycket ett visst område totalt får 

bebyggas, 

Ändring av detaljplan: förändring, borttagande och/eller införande av nya 

planbestämmelser inom ett redan detaljplanelagt område samt upphä-

vande av en geografisk del av en detaljplan. 
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Motiv  

Vissa begrepp är nödvändiga att definiera för att få till en enhetlig till-

lämpning av föreskriften. Definitionerna gäller för denna föreskrift och 

för de detaljplaner och planbeskrivningar som utformas med stöd av 

denna. 

Konsekvenser 

Definitionerna underlättar produktionen av detaljplaner, tydliggör i 

kommunikationen under procesen, vid efterkommande tolkning och vid 

genomförande av detaljplanen. 

1 kap 4 § 

4 §     Decimaltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal som har 

en eller flera decimaler.  

Motiv  

För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 

sätt. 

Konsekvenser 

En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 

tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 

planbestämmelser. 

1 kap. 5 § 

5 §    Heltal ska uttryckas med ett positivt eller negativt tal utan decima-

ler.  

Motiv  

För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 

sätt.  

Konsekvenser 

En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 

tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 

planbestämmelser. 

1 kap. 6 § 

6 §    Årtal ska anges i format åååå.  

Motiv  

För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 

sätt.  
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Konsekvenser 

En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 

tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 

planbestämmelser. 

1 kap. 7 § 

7 §    Datum ska anges i format åååå-mm-dd. 

Motiv  

För att uppnå en enhetlig reglering är det viktigt att mått anges på samma 

sätt.  

Konsekvenser 

En tydlig regel om måttangivelser underlättar för programutvecklare, ger 

tydliga besked till planförfattare och underlättar tolkning av enskilda 

planbestämmelser. 

2 kap. Detaljplanens utformning 

2 kap. 1 § 

1 §    En detaljplan ska bestå av plankarta över planområdet, legend med 

planbestämmelser, samt planinformation. 

Motiv  

Avsikten är att tydliggöra vilka delar en detaljplan består av. 

Konsekvenser 

Idag finns ingen tydlig beskrivning av vilka delar en detaljplan består av 

och vilken information en detaljplan ska innehålla. Detta resulterar i att 

det ofta finns brister i beslutsdokumenten som i efterhand försvårar an-

vändningen av vid tolkning och genomförande. 

2 kap. 2 § 

2 §    Detaljplanen ska redovisa följande planinformation: 

1. kommunens namn, 

2. detaljplanens namn, 

3. detaljplanens diarienummer, 

4. den av lantmäteriet tilldelade identiteten, 

5. arkividentitet, 

6. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om de-

taljplanen, 

7. hänvisning till beslutsprotokollet, 

8. enligt vilken lagstiftning detaljplanen är upprättad, 

9. vilket datum detaljplanen är påbörjad, 

10. vilket datum detaljplanen fick laga kraft, 

11. vilket höjdsystem som detaljplanen upprättats med, och 
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12. vilket koordinatsystem som detaljplanen upprättats med. 

Motiv  

Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera avseenden. 

Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de upprättas, det 

ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förvaras och kan 

hämtas.  

Idag anger olika kommuner olika planinformation. Den information som 

omfattas i paragrafen är vanligt förekommande. En punkt är emellertid 

helt ny i sammanhanget, punkt 4 – Lantmäteriets unika identitet. Avsik-

ten med denna information är att det på sikt ska vara möjligt att nationellt 

samla och tillgängliggöra alla detaljplaner. 

Konsekvenser 

Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge planinformat-

ion på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att den pro-

gramvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger möjlig-

het att lämna denna information. Lantmäteriet måste upprätta en tjänst för 

att lämna id-uppgifter till kommunerna. 

Enhetlig planinformation medger nationella tjänster för utsökning och re-

dovisning av detaljplaner. 

2 kap. 3 § 

3 §     Ett beslut om detaljplan kan omfatta ett eller flera planområden. 

Detaljplanen ska avgränsas horisontellt och kan även avgränsas verti-

kalt.  

Motiv  

Boverkets uppfattning är att det idag är mycket ovanligt att detaljplaner 

avgränsas vertikalt, det vill säga inom vilka angivna höjdvärden med ko-

ordinater som detaljplanen gäller. Hittills har det varit oklart om detta är 

möjligt att reglera med dagens lagstiftning. I föreskriftsarbetet har frågan 

utretts och Boverket ser i lagstiftningen inget hinder mot att reglera de-

taljplaner i höjdled då det numera går att indela fastigheter i tre dimens-

ioner.  Regleringen ger kommunen möjlighet att exempelvis avgränsa en 

detaljplan på lämplig nivå under markytan för att underlätta för kom-

mande hantering av underjordiska trafikanläggningar.  

Konsekvenser 

Regleringen ger kommunerna möjlighet att på ett mer effektivt sätt be-

sluta om lämplig markanvändning utan att låta detaljplanen omfatta mer 

mark än vad som är nödvändigt.  
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2 kap. 4 § 

4 §    Plankartan ska redovisa planområdet, hur planområdet har delats in 

i bestämmelseområden, beteckningar samt innehålla relevant information 

och geografiskt utgå ifrån den eller de grundkartor som följer av 5 kap. 8 

§ plan- och bygglagen (2010:900). Plankartan ska även innehålla en norr-

pil och en skalstock.  

Motiv  

Avsikten är att skapa en enhetlig struktur av plankartans uppbyggnad och 

ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 5 § 

5 §    Beteckningar och gränser ska vara införda i plankartan i den punkt, 

linje eller det område som avses. 

I de fall planbestämmelserna inte avser samtliga områden inom plan-

området (generella bestämmelser), all allmän plats eller all kvartermark 

ska de olika bestämmelseområdena ges beteckningar som visar vilka be-

stämmelser som gäller för området.  

Motiv  

Avsikten är att skapa en enhetlig struktur av plankartans uppbyggnad och 

ett enhetligt planbestämmelsesystem. 

Det införs en möjlighet att använda egenskapsbestämmelser och admi-

nistrativa bestämmelser som gäller all allmän plats eller all kvartersmark. 

Detta för att plankartan ska bli tydligare och lättare att läsa.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 6 § 

6 §    Beteckningar på plankartan ska anges enligt bilaga. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningsområdena färgläggas enligt 4 

kap.  

Vid kombinerade användningar väljs färg utifrån tydlighet.  

Motiv  

Färgläggning av användningsområden är till för att underlätta läsbarhet-

en. Färgläggning görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis för att tydlig-

göra regleringen. Idag regleras detta med allmänna råd, vilket det även 

fortsättningsvis kommer att göra.  
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Konsekvenser 

Om kommunen vill färglägga användningsområden i sina detaljplaner 

måste kommunen måste säkerställa att den programvara man har som 

verktyg för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet.  

2 kap. 7 § 

7 §    Planområden och bestämmelseområden ska  avgränsas med gräns-

linjer.  

Varje planområde och bestämmelseområde ska omslutas av gränser. 

Motiv  

Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 

allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 

lämpligt att detta regleras tydligt.  

Det är viktigt att varje plan- och bestämmelseområde omsluts av gränser 

så att det är tydligt var varje planbestämmelse gäller.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 8 § 

8 §      Planområden avgränsas av en plangräns som i plankartan ska visas 

med denna gränslinje: 

 
Om plangränsen sammanfaller med en användningsgräns ska endast 

plangränsen visas.  

Motiv  

Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 

allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 

lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 9 § 

9 §    Användningsområden avgränsas av en användningsgräns som 

i plankartan ska visas med denna gränslinje:  

 
Användningsgräns gäller fram till annan användningsgräns eller plan-

områdesgräns.  

Om en användningsgräns sammanfaller med en egenskapsgräns eller 

en administrativ gräns ska endast användningsgränsen visas. 
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Motiv  

Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 

allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 

lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 10 § 

10 §    Egenskapsområden avgränsas av en egenskapsgräns som 

i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Egenskapsgräns gäller fram till annan egenskapsgräns, användnings-

gräns eller planområdesgräns. 

Motiv  

Detta görs sedan lång tid tillbaka enligt praxis. Idag regleras detta med 

allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nationellt uttryck är det 

lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 11 § 

11 §    Administrativa områden avgränsas av en administrativ gräns som 

i plankartan ska visas med denna gränslinje:   

 
Administrativ gräns gäller fram till annan administrativ gräns, använd-

ningsgräns eller planområdesgräns. 

Motiv  

Idag regleras detta med allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nat-

ionellt uttryck är det lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 12 § 

12 §    Om en egenskapsgräns och en administrativ gräns sammanfaller 

ska det i plankartan visas med denna gränslinje: 
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Motiv  

Idag regleras detta med allmänna råd, men för att skapa ett enhetligt nat-

ionellt uttryck är det lämpligt att detta regleras tydligt.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 13 § 

13 §    I de fall planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen inte är 

generell för hela planområdet ska en del av plankartan även innehålla en 

separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning.  

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-

ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  

När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-

mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 

svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 

krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-

teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 

blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-

redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 

en del av plankartan. 

2 kap. 14 § 

14 §    I de fall användningsområdet avgränsas vertikalt ska en del av 

plankartan även innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna 

avgränsning. 

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-

ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  

När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-

mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 

svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 

krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-
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teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 

blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-

redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 

en del av plankartan. 

2 kap. 15 § 

15 §    I de fall fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter avgrän-

sas vertikalt ska en del av plankartan eller den särskilda plankartan även 

innehålla en separat lägesbestämd redovisning av denna avgränsning. 

Allmänt råd 

För att redovisa vad beslutet innebär bör den vertikala avgräns-

ningen visas genom sektionsritningar.  

Motiv  

När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-

mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 

svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 

krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-

teten på denna typ av redovisning. Den kompletterande redovisningen 

blir en del av plankartan och får därmed samma juridiska status. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Redan idag är det ofta förekommande att motsvarande situationer separat-

redovisas. Genom denna reglering tydliggörs att dessa redovisningar är 

en del av plankartan. 

2 kap. 16 § 

16 §    Legenden med planbestämmelser ska innehålla planbestämmelse-

formuleringar, beteckningar och de gränser som förekommer i detaljpla-

nen.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör samma färg som redovisats på plankartan 

användas.   

Motiv  

Avsikten är att informationsinnehållet i legenden med planbestämmelser 

ska bli enhetligt. 
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Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 17 § 

17 §    Vid kombinerade användningar eller då användningsbestämmelser 

avgränsas vertikalt och en egenskapsbestämmelse eller administrativ be-

stämmelse inte gäller för alla användningar ska det av dessa bestämmel-

sers formulering framgå till vilken användning bestämmelsen hör. 

Motiv  

Regleringen införs för att det på ett enhetligt sätt i legenden med planbe-

stämmelser tydligt ska anges vilka krav och restriktioner som gäller inom 

respektive användningsområde och för respektive användning. Idag han-

teras detta på olika sätt och med olika resultat. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

2 kap. 18 § 

18 §    Legenden ska redovisas med följande huvudrubriker i de fall de är 

relevanta: 

1. Gränslinjer, 

2. Användning av allmän plats, 

3. Användning av kvartersmark, 

4. Användning av vattenområde, 

5. Egenskapsbestämmelser för allmän plats, 

6. Egenskapsbestämmelser för kvartersmark, och 

7. Administrativa bestämmelser. 

Motiv  

Idag finns ingen reglering av hur legenden med planbestämmelser ska 

struktureras. För att skapa en ordning med enhetlig utformning av för-

valtningsbeslut för detaljplan regleras detta. Framförallt är motivet att en 

enhetlig utformning ska underlätta tolkning och genomförande av detalj-

planen. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. Legenden 

med planbestämmelser kommer att vara enhetligt strukturerad vilket un-

derlättar tolkning och genomförande av detaljplanerna. 
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2 kap. 19 § 

19 §    Om planområdet avgränsas vertikalt och avgränsningen är generell 

för hela planområdet görs detta med en bestämmelse som anger en övre 

och nedre höjd alternativt endast en övre eller nedre höjd för detaljplanen. 

Detta redovisas i anslutning till planområdesgränsen i legenden. 

Motiv  

Avgränsningen av planområdet är väsentlig för detaljplanens giltighet 

och behöver tydligt redovisas på detaljplanen.  

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

3 kap. Betecknings- och planbestämmelsesystemet 

3 kap. 1 § 

1 §    Planbestämmelser ska inte innehålla hänvisningar till andra författ-

ningar eller handlingar.  

Motiv  

En planbestämmelse ska uppfylla lagens krav på tydlighet. Motivet till 

regleringen ska ha stöd i 2 kap. PBL och det som regleras ska ha stöd i   

kap. PBL. När det i planbestämmelser hänvisas till andra skrifter och 

handlingar är risken stor att tydligheten försämras och att detta på ett ne-

gativt sätt påverkar en efterkommande tolkning och genomförandet av 

planen. 

Konsekvenser 

Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 

av detaljplanen. 

Osäkerheter vid tolkning och genomförande av detaljplanen minskas. 

3 kap. 2 § 

2 §    En precisering av en planbestämmelse innebär att endast det som 

anges i preciseringen är tillåtet. Vid precisering av en planbestämmelse 

ska beteckningen förses med index i form av en nedsänkt siffra.  

Motiv  

Detta regleras idag genom allmänna råd och bygger på en praxis som ut-

vecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt betecknings- och 

planbestämmelsesystem formuleras det nu som föreskrift. 
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Konsekvenser 

Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 

av detaljplanen. 

3 kap. 3 § 

3 §    Planbestämmelser som avser samma reglering ska ha samma be-

teckning och indexering på plankartan inom samtliga områden planbe-

stämmelsen gäller.  

Motiv  

Detta bygger på en praxis som utvecklats under längre tid. För att skapa 

ett enhetligt betecknings- och planbestämmelsesystem formuleras det nu 

som föreskrift. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

3 kap. 4 § 

4 §    Bestämmelser om tillfällig användning ska redovisas  med beteck-

ningen inom klammer.  

I bestämmelseformuleringen till en tillfällig användningsbestämmelse 

ska den tidsperiod som den tillfälliga användningen ska gälla anges. 

Motiv  

Detta regleras idag genom allmänna råd och bygger på en praxis som ut-

vecklats under längre tid. För att skapa ett enhetligt betecknings- och 

planbestämmelsesystem formuleras det nu som föreskrift. 

Konsekvenser 

Kommunen måste formulera tydliga planbestämmelser som kan utläsas 

av detaljplanen. 

3 kap. 5 § 

5 §    När användningsområden gränsar till varandra vertikalt ska de av-

gränsade användningarna för varje användningsområde redovisas med 

beteckning inom parentes. 

Motiv  

När det i detaljplan redovisas regleringar i olika nivåer som i den tvådi-

mensionella redovisningen på plankartan sammanfaller blir detta ofta 

svårt att tolka och redovisningen uppfyller inte lagens grundläggande 

krav på tydlighet. Regleringen anger ett sätt för att generellt höja kvali-

teten på denna typ av redovisning. 
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Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 

Genom denna reglering tydliggörs redovisningen av planbestämmelser 

som överlagrar varandra i redovisningen på plankartan. 

3 kap. 6 § 

6 §    Beteckning och planbestämmelser ska följa vad som anges i bilaga.  

 För användningar ska föreslagna bestämmelseformuleringar användas. 

Annan precisering får endast användas när tillämpbar bestämmelseformu-

lering saknas.  

För egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska före-

slagna undergrupper användas. Fri undergrupp får endast användas när 

tillämpbar undergrupp saknas. Undergrupp ska väljas utifrån vad planbe-

stämmelsen reglerar.  

Motiv  

Paragrafen talar om vilka regler som samlat gäller vid reglering med 

planbestämmelser. Regleringen har som syfte att skapa ett enhetligt be-

tecknings- och planbestämmelsesystem. 

Konsekvenser 

Kommunen måste säkerställa att den programvara man har som verktyg 

för att producera detaljplaner ger möjlighet att uppfylla kravet. 
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4 kap. Användning av planbestämmelser 

4 kap. 1 § 

1 §    Användningen torg ska tillämpas för alla typer av torg med tillhö-

rande verksamheter. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen torg ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 2 § 

2 §    Användningen väg ska tillämpas för väg avsedd främst för trafik 

till, från och/eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en 

tätort. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen väg ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 3 § 

3 §    Användningen gata ska tillämpas främst för trafik inom en tätort el-

ler för trafik som har sitt mål vid gatan. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen gata ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 4 § 

4 §    Användningen gång- och cykelväg ska tillämpas för områden av-

sedda för gång-, cykel- och mopedtrafik. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen gång- och cykelväg ges ljus-

grå färg. 

Motiv  

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

anger att gångväg och cykelväg bör redovisas separat. Detta infördes i det 

allmänna rådet men praktiskt tillämpning har visat att en kombinerad an-

vändning är att föredra. Detta har i föreskriften ändrats så att detta ska re-

dovisas som gång- och cykelväg. Vid behov av separata användningar 

kan denna användning istället preciseras.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

 

4 kap. 5 § 

5 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självstän-

diga parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen parkering ges ljusgrå färg. 

Motiv 

Användningen har förtydligats jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Med självständig parkering 

avses allmän plats där huvudanvändningen är parkering.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 6 § 

6 §    Användningen park ska tillämpas för grönområden som kräver 

skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår 

även komplement för parkens användning. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen park ges ljusgrön färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 7 § 

7 §    Användningen natur ska tillämpas för friväxande grönområden som 

inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även 
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mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för 

naturområdets användning ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen natur ges ljusgrön färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 8 § 

8 §    Användningen skydd ska tillämpas för områden som behövs för åt-

gärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översväm-

ning och erosion. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen skydd ges ljusgrön färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 9 § 

9 §    Användningen övrigt ska tillämpas i de fall någon av användning-

arna i 1− 8 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen övrigt ges ljusgrå färg. 

Motiv  

Användningen övrigt införs för att möjligöra reglering i de situationer där 

användningar i 1-8 §§ inte är tillämpliga. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

anger att användningen återvinning kan regleras. I användning övrigt kan 

bland annat återvinning ingå. Bilagan innehåller förslag på användningar 

som kan ingå i användningen övrigt. 

När bestämmelsen övrigt används ska användningen alltid preciseras för 

att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL.  
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Konsekvenser 

När användningen övrigt används finns risk för otydligheter vid tolkning-

en av användningen.  

4 kap. 10 § 

10 §    Användningen ospecificerad allmän plats ska användas då en all-

män plats med enskilt huvudmannaskap inte reglerars med annan an-

vändningsbestämmelse.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen ospecificerad ges ljusgrå färg. 

Motiv  

I 4 kap. 5 § 2 PBL anges att kommunen ska bestämma användningen av 

allmänna platser som kommunen är huvudman för. Motsvarande krav vid 

enskilt huvudmannaskap finns inte. Därför införs användningen.  

Konsekvenser 

Det finns en risk att fler allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 

kommer att anges som ospecificerat vilket medför otydligheter kring de-

taljplanens konsekvenser.  

4 kap. 11 § 

11 §    Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former 

av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i an-

vändningen. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen bostäder ges gul färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

 

4 kap. 12 § 

12 §    Användningen centrum ska tillämpas för områden för kombinat-

ioner av handel, service, tillfällig övernattning, samlingslokaler och andra 

liknande verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta 

att nå. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen centrum ges brun färg. 
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Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att tillfällig övernattning ingår. I övrigt är 

ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 13 § 

13 §    Användningen vård ska tillämpas för områden för vårdverksamhet 

som avser hälso- sjuk-, och kriminalvård för människor. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen vård ges röd färg. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser  

Inga konsekvenser.  

4 kap. 14 § 

14 §    Användningen tekniska anläggningar ska tillämpas för områden 

för tekniskt ändamål. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen tekniska anläggningar ges blå-

grå färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation tas nu bort eftersom det är en allmän 

princip för alla användningar i en detaljplan och inte specifik för använd-

ningen tekniska anläggningar. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

4 kap. 15 § 

15 §    Användningen flygtrafik ska tillämpas för områden för flygverk-

samhet och kompletterande handel och service till resenärer. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen flygtrafik ges grå färg. 



Konsekvensutredning BFS 20XX:XX 45 

 Boverket 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 16 § 

16 §    Användningen drivmedelshantering ska tillämpas för områden för 

hantering och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och 

service i mindre omfattning. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen drivmedelshantering ges grå 

färg. 

Motiv  

Användningen har fått ett nytt namn jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detta har att tydliggöra att 

det är hanteringen av drivmedel som är lämplig på platsen och att an-

vändningen inte begränsar handel.  

Konsekvenser 

Användningen kan med den nya bestämmelseformuleringen komma att få 

en lite annan inriktning än vad den tidigare har använts för genom ett 

större fokus på hantering av drivmedel snarare än försäljningen.  

4 kap. 17 § 

17 §    Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel 

med varor, tjänster och liknande verksamhet. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen detaljhandel ges brun färg. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 18 § 

18 §    Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, 

lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen industri ges blågrå färg. 
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Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan re-

kommenderar att bestämmelsen preciseras med hänsyn till eventuella 

störningar. Denna rekommendation tas nu bort eftersom det är en allmän 

princip för alla användningar i en detaljplan och inte specifik för använd-

ningen industri. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 19 § 

19 §    Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor,  tjäns-

teverksamhet och liknande verksamhet med liten eller ingen varuhante-

ring. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen kontor ges brun färg. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 20 § 

20 §    Användningen odling och djurhållning ska tillämpas för områden 

för olika typer av växtodling, djurhållning, djurvård samt begravnings-

plats för djur. Även verksamhetsanknuten försäljning ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen odling och djurhållning ges 

grön färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 21 § 

21 §    Användningen begravning ska tillämpas för de områden som be-

hövs för begravningsändamål. 

Allmänt råd 
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Vid färgläggning bör användningen begravning ges lila färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 22 § 

22 §    Användningen friluftsliv och camping ska tillämpas för områden 

för det rörliga friluftslivet samt campingplatser. Campingplatser är endast 

avsedda för tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter. Byggna-

der och anläggningar för service ingår i användningen.  

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen friluftsliv och camping ges 

grön färg. 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att byggnader och anläggningar för service 

ingår i användningen. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 23 § 

23 §    Användningen tillfällig vistelse kan tillämpas för områden för alla 

typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen tillfällig vistelse ges orange 

färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 24 § 

24 §    Användningen parkering ska tillämpas för områden för självstän-

diga parkeringsanläggningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen parkering ges grå färg. 
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Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 25 § 

25 §    Användningen besöksanläggningar ska tillämpas för områden för 

verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och reli-

giösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande bygg-

nader och övriga besöksanläggningar. 

Allmänt råd 

Med hänsyn till eventuell omgivningspåverkan bör användningen 

preciseras. 

Vid färgläggning bör användningen besöksanläggningar ges 

orange färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 26 § 

26 §    Användningen skola ska tillämpas för områden för förskola, fri-

tidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen skola ges röd färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 27 § 

27 §    Användningen trafik ska tillämpas för områden för väg- och spår-

trafik med tillhörande anläggningar samt vägreservat. Här ingår bland 

annat spårområden, stations- och servicebyggnader och liknande anlägg-

ningar. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen trafik ges grå färg. 
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Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det exemplifierats vad som kan ingå i användningen. Om-

råden för räddningstjänsten har tidigare räknats som vägtrafik och därför 

inrymts i användningen trafik. I och med att det nu införs en ny använd-

ning för samhällsviktigt ändamål så ska räddningstjänst inte längre loka-

liseras inom användningen trafik. I övrigt är ingen ändring avsedd.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 28 § 

28 §    Användningen annat samhällsviktigt ändamål  tillämpas för områ-

den för försvarsmakten, räddningstjänsten och  annat liknande samhälls-

viktigt ändamål. Användningen ska alltid preciseras. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen annat samhällsviktigt ändamål 

ges vit färg. 

Motiv  

Användningen annat samhällsviktigt ändamål är ny jämfört med Bover-

kets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Avsikten 

är att täcka in ett behov av att planlägga mark för samhällsviktigt verk-

samhet såsom räddningstjänst och områden för försvarsmakten. Områden 

för räddningstjänsten har tidigare inrymts inom användningen trafik och 

områden för försvarsmakten har tidigare inte tydligt rymts inom de övriga 

användningarna av kvartersmark i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Användningen måste preciseras för att 

uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Konsekvenser 

Planläggningen kan med den nya användningen bli mer ändamålsenlig 

och tydlig vid genomförande och tolkning av detaljplaner.  

4 kap. 29 § 

29 §    Användningen hamn ska tillämpas för områden för  hamnverk-

samhet och sjötrafik. Även kompletterande handel och service ingår. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen hamn ges grå färg. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 30 § 

30 §    Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för ser-

vice, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och andra 

verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen verksamheter ges beige färg. 

Motiv  

Användningen verksamheter infördes med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan och inrymde då även handel 

med skrymmande varor. Att begränsa handel till endast handel med 

skrymmande varor är inte tillåtet utan att en handelsutredning visat på 

lämpligheten i detta. För användningen verksamheter har det därför tidi-

gare alltid krävts en handelsutredning om den inte kombinerats med an-

vändningen detaljhandel. För att slippa kravet på handelsutredning ingår 

inte längre handel med skrymmande varor i verksamheter.  

Konsekvenser 

Det krävs inte längre någon handelsutredning för att kunna använda an-

vändningen verksamheter i detaljplan vilket underlättar tillämpningen och 

förståelsen för vad användningen innebär. Då kommunen vill tillåta han-

del utöver partihandel och försäljning i samband med tillverkning inom 

områden för verksamheter krävs en kombination med användningen de-

taljhandel.  

4 kap. 31 § 

31 §    Användningen annan kvartersmark ska tillämpas i de fall någon av 

användningarna i 11− 30 §§ inte är tillämpliga. Användningen ska alltid 

preciseras. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen annan kvartersmark ges rosa 

färg. 

Motiv  

Användningen annan kvartersmark införs för att möjligöra reglering i de 

situationer där användningar i 11-30 §§ inte är tillämpliga. 

När bestämmelsen annan kvartersmark används ska användningen alltid 

preciseras för att uppfylla kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § andra stycket 

PBL.  
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Konsekvenser 

När användningen annan kvartersmark används finns risk för otydligheter 

vid tolkningen av användningen. Användningen annan kvartersmark har 

getts beteckningen Y, vilket fram till 2012 betecknade användningen id-

rott. Det kan därför finnas en viss risk för tolkningssvårigheter när be-

teckningen nu får en ny innebörd. 

4 kap. 32 § 

32 §    Vattenområde ska endast användas för öppet vatten och vatten 

med mindre anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. 

Sådana anläggningar regleras genom preciseringar av användningen vat-

tenområde. 

Allmänt råd 

Vid färgläggning bör användningen vattenområde ges blå färg. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 33 § 

33 §    Bestämmelser om utformning av allmän plats reglerar preciserat 

ändamål och utformning som ska eller kan finnas på den allmänna plat-

sen. 

Motiv  

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

ingick mark och vegetationsbestämmelser eller placeringsbestämmelser 

inte i utformning av allmän plats utan låg som egna former av egenskaps-

bestämmelser på allmän plats. Eftersom dessa bestämmelser handlar om 

utformning av allmän plats ingår de numera i egenskapsbestämmelser om 

utformning av allmän plats. Någon ändring i sak avses inte. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 34 § 

34 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång på allmän 

plats mot annan allmän plats reglerar var stängsel ska finnas samt var ut-

fart och annan utgång får respektive inte får anordnas. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
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Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 35 § 

35 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar hur allmänna 

platser med befintliga miljöer som är särskilt värdefulla från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas. 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 36 § 

36 §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga byggnader 

som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt inte får rivas. 

Motiv 

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 37 § 

37 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och vär-

den hos byggnader som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 38 § 

38 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skydd mot de ris-

ker som kan uppstå på grund av de verksamheter som detaljplanen tillåter 

inom planområdet och åtgärder mot störningar som uppkommer utanför 

planområdet.  
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Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. I det allmänna rådet angavs att skyddsbestämmelser endast bör till-

lämpas om marken ska bli lämplig att bebygga. Detta är en allmän princip 

för all reglering i planbestämmelser och tas därför bort i föreskriften. Det 

rekommenderades även att bestämmelsen vid enskilt huvudmannaskap 

skulle kombineras med administrativa bestämmelser om villkor för lov 

och villkor för startbesked. Möjligheterna till villkor för skyddsbestäm-

melser är dock till stor del begränsade till tomt, vilken då inte är tillämp-

bart på allmän plats. Det allmänna rådet angav även när högsta nivåer på 

störningar kunde regleras. Detta följer dock av lag, varför det tas bort i 

föreskriften. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 39 § 

39 §    Bestämmelser om utnyttjandegrad reglerar bebyggelsens största 

och/eller minsta omfattning.  

Egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad kan anges antingen som 

andel i procent eller med fasta tal eller i kombination. Alla areamått ska i 

bestämmelsen anges i kvadratmeter.  

Om bestämmelsen inte relaterar till egenskapsområdet ska det tydligt 

framgå vilket område bestämmelsen relateras till. 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Genom att det nu i föreskrift regleras hur utnyttjandegraden ska regleras 

innebär det att andra sätt inte längre får användas. Gällande utnyttjande-

grad har regleringar sett olika ut och en mängd olika sätt har använts. 

Detta styrs nu upp genom föreskriften.  

4 kap. 40 § 

40 §    Bestämmelser om höjd på byggnadsverk reglerar bebyggelsens 

högsta eller lägsta höjd.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör anges som plushöjd 

över ett angivet nollplan. 

Bestämmelser om höjd på byggnadsverk bör kombineras med 

bestämmelser om markens höjd. 
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Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har bestämmelsen om höjd på byggnadsverk ändrats till att re-

glera byggnadsverk och inte enbart byggnader. Detta i enlighet med möj-

ligheten i 4 kap 16 § 1 PBL. 

Som följer av bilaga 1 har beteckningarna i form av symboler tagits bort 

och ersatts med beteckningen h. Detta för att möjliggöra indexering.  

I bilaga 1 finns undergrupper för totalhöjd och nockhöjd samt annan höjd 

på byggnadsverk. Begreppet byggnadshöjd tas inte med då Boverket inte 

rekommenderar detta som ett lämpligt sätt att reglera höjd på byggnader 

då det leder till tolkningssvårigheter. 

Som ett allmänt råd rekommenderar Boverket att höjd på byggnadsverk 

anges som en plushöjd över ett angivet nollplan. Detta eftersom det ökar 

läsbarheten maskinellt samtidigt som det även juridiskt är en mer exakt 

reglering. 

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 41 § 

41 §    Bestämmelser om prickmark reglerar att ett område inte får förses 

med byggnad. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan när det gäller prickmark.  

Den stora förändringen är att bestämmelsen korsmark, endast komple-

mentbyggnad får placeras, nu tagits bort. Det finns ett antal anledningar. 

Dels är raster inte möjliga att indexera, vilket gör att det enbart gått att 

reglera en typ av korsmark i en och samma plan. Dels har bestämmelsen 

inneburit tolkningssvårigheter vid tillämpning av detaljplaner. Boverkets 

slutsats är att innebörden av korsmark, att reglera vilken typ av byggnad 

som får placeras inom en viss yta lämpligen regleras genom utformnings-

bestämmelser. 

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga med färre bestämmel-

ser som betecknas som raster. 

4 kap. 42 § 

42 §    Bestämmelser om takvinkel reglerar lutning i grader på tak. 
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Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-

taljplan. 

Som följer av bilagan har beteckningarna i form av symboler tagits bort 

och ersatts med beteckningen o. Detta för att möjliggöra indexering.  

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 43 § 

43 §    Bestämmelser om fastighetsstorlek reglerar största och/eller minsta 

fastighetsstorlek. 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats vad bestämmelser om fastighetsstorlek re-

glerar. 

Konsekvenser 

Mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 44 § 

44 §    Bestämmelser om placering reglerar byggnadsverks och tomters 

placering. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 45 § 

45 §    Bestämmelser om utformning reglerar  fasadutsmyckningar, 

material och kulörer på byggnadsverk, utformning av delar av byggnads-

verk, typer av byggnadsverk, utformning av tomt samt rumsfördelning i 

lägenhet. 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att bestämmelser om utformning gäller 

byggnadsverk och inte enbart byggnader.  
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Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har rekommendationen på särskilda skäl tagits bort då det föl-

jer av de allmänna principerna för planläggning. 

Det har även förtydligats att rumsfördelning i lägenheter kan regleras 

med utformningsbestämmelser, till exempel i de fall det krävs för att 

uppnå kraven i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyg-

gande.  

Konsekvenser 

Regleringen blir mer ändamålsenlig.  

4 kap. 46 § 

46 §    Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik samt mar-

kens genomsläpplighet. 

Motiv  

Jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan har det förtydligats att utförandebestämmelser kan användas 

för att reglera markens genomsläpplighet. 

I det allmänna rådet angavs att utförandebestämmelser endast bör tilläm-

pas om det krävs för att bebyggelse ska komma till stånd. Detta är en all-

män princip för planläggning och tas därför bort ur föreskriften. 

Som följer av bilagan ska de utförandebestämmelser som tidigare beteck-

nats med symboler numera betecknas med b. Detta för att möjliggöra in-

dexering.  

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 47 § 

47 §    Bestämmelser om annan ändring än tillbyggnad reglerar sådana 

krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och undantag från 

sådana krav. 

Motiv  

Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möjligheten finns enligt 4 

kap. 16 § 5 PBL. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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4 kap. 48 § 

48 §    Bestämmelser om av byggnaders användning reglerar hur den eller 

de för området gällande användningen avgränsas eller fördelas inom en 

byggnad. 

Motiv  

Bestämmelsen har inte funnits med i Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Den införs då möjligheten finns enligt 4 

kap. 11 § 2 PBL. Denna bestämmelse möjliggör även tredimensionella 

regleringar då användningen av en byggnad delas upp. 

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer lättlästa och tydliga.  

4 kap. 49 § 

49 §    Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter 

reglerar andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägen-

heternas storlek. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 50 § 

50 §   Bestämmelser om markens anordnande och vegetation reglerar 

markförhållanden, vegetation och parkering. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 51 § 

51 §    Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän 

plats reglerar var stängsel ska finnas samt var utfart och annan utgång får 

respektive inte får anordnas. 

Motiv  

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring är avsedd jämfört med 

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 
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Som följer av bilagan har beteckningarna i form av symboler tagits bort 

och ersatts med beteckningen j. Detta för att möjliggöra indexering. Änd-

ringen medför även att bestämmelsen kan uttryckas mer flexibelt. Änd-

ringen till en beteckning på den yta som bestämmelsen avser innebär 

även att det blir tydligare vilket område som belastas av bestämmelsen.  

Konsekvenser 

Detaljplaner blir mer flexibla, lättlästa och tydliga.  

4 kap. 52 § 

52 §    Bestämmelser om skydd av kulturvärden reglerar skydd av befint-

liga värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 53 § 

53 §    §    Bestämmelser om rivningsförbud reglerar att befintliga bygg-

nader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömäss-

ig eller konstnärlig synpunkt inte får rivas. 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 54 § 

54 §    Bestämmelser om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och vär-

den hos byggnadsverk som varsamheten speciellt ska inriktas på. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 
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4 kap. 55 § 

55 §    Bestämmelser om skydd mot störningar reglerar skyddsåtgärder 

för att motverka markföroreningar, olyckor, översvämning och erosion, 

för att motverka störningar från omgivningen samt högsta tillåtna nivåer 

på störning.  

Allmänt råd 

Bestämmelser om skydd mot störningar bör kombineras med ad-

ministrativa bestämmelser om villkor för lov eller villkor för start-

besked. 

Motiv  

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

angavs när högsta nivåer på störningar kunde regleras. Detta följer dock 

av lag, varför det tas bort i föreskriften. 

Inga övriga ändringar är avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd 

(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

4 kap. 56 § 

56 §    Bestämmelser om huvudmannaskap reglerar om allmän plats ska 

ha enskilt huvudmannaskap.  

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 57 § 

57 §    Bestämmelser om genomförandetid reglerar genomförandetiden 

för hela eller del av detaljplanen.  

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 58 § 

58 §    Bestämmelser om villkor för lov reglerar att lov för en åtgärd som 

innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får lämnas för-

rän en viss annan åtgärd först har genomförts.  
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Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 59 § 

59 §    Bestämmelser om villkor för startbesked reglerar att startbesked 

för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

inte får lämnas förrän en viss annan åtgärd först har genomförts.  

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 60 § 

60 §    Bestämmelser om upphävande av strandskydd reglerar var strand-

skyddet  upphävs genom detaljplanen.  

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 61 § 

61 §    Bestämmelser om ändrad lovplikt tillämpas för att minska eller 

öka bygg-, rivnings- eller marklovplikt och ska alltid preciseras med vad 

som avses. 

Motiv  

Ingen ändring avsedd jämfört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 62 § 

62 §    Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål reglerar 

att ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för ett visst 

allmännyttigt ändamål.  
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Allmänt råd 

Markreservat bör bara tillämpas om det kan kombineras med den 

huvudsakliga markanvändningen. 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-

taljplan. 

Som följer av bilagan har beteckningen för energianläggningar ändrats 

från h till c. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 63 § 

63 §    Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar 

reglerar att ett område eller utrymme reserveras för att ge utrymme för en 

gemensamhetsanläggning. 

Motiv 

Språkliga justeringar har gjorts, men ingen ändring i sak är avsedd jäm-

fört med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för de-

taljplan. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

4 kap. 64 § 

64 §    Fastighetsindelningsbestämmelser reglerar hur en fastighet eller 

samfällighet ska utformas. 

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. 

I det allmänna rådet angavs att fastighetsindelningsbestämmelser bör till-

lämpas när en viss lösning för fastighetsindelningen eftersträvas eller när 

det finns behov av att bestämma fastighetsindelning. Detta är dock regle-

rar i lag när fastighetsindelning ska bestämmas i detaljplan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 
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4 kap. 65 § 

65 §    Bestämmelser om rättigheter reglerar att en rättighet, som avser 

servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan rättighet, ska 

skapas, ändras eller upphävas.  

Motiv  

Förtydliganden har gjorts gällande vad bestämmelsen reglerar jämfört 

med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detalj-

plan. 

Konsekvenser 

En mer ändamålsenlig reglering. 

5 Kap. Planbeskrivning 

5 kap. 1 § 

1 §    Planbeskrivningen ska redovisa planinformation enligt 2 kap. 2 § 

1− 5 och 8.  

Motiv  

Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera avseenden. 

Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de upprättas, det 

ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förvaras och kan 

hämtas. För planbeskrivningen är det viktigt att det kan härledas till vil-

ken detaljplan den hör. 

Idag anger olika kommuner olika planinformation. Den information som 

omfattas i paragrafen är vanligt förekommande.  

Konsekvenser 

Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge planinformat-

ion på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att den pro-

gramvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger möjlig-

het att lämna denna information. Enhetlig planinformation medger nat-

ionella tjänster för utsökning och redovisning av detaljplaner. 

5 kap. 2 § 

2 §    Planbeskrivning består av en handling med eventuella bilagor.  

Handlingen ska bestå av tre avsnitt. Det första avsnittet redovisar de-

taljplanens syfte, det andra avsnittet de överväganden som legat till grund 

för beslutet om detaljplanen och det tredje avsnittet beskriver hur detalj-

planen ska förstås och genomföras. 

Planbeskrivningen ska endast innehålla sådan information som är nöd-

vändig för att handlägga planärendet och sådan information som krävs för 

att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.   
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Motiv  

Planbeskrivningen ska dels utgöra underlag för beslutsfattare och berörda 

under planprocessen men även kunna användas vid genomförande och 

tillämpning av detaljplanen när den vunnit laga kraft. Kritik har framförts 

där det menas att planbeskrivningarna genom åren blivit mer omfattande 

och mer svårlästa. Planbeskrivningarna fylls med utredningar och plane-

ringsförutsättningar och det som är relevant för genomförandet av detalj-

planen är svårt att hitta vilket har lett till att planbeskrivningarna har 

kommit att användas mindre när detaljplanen ska genomföras.  

För att planbeskrivningar ska bli lättare att använda vid tolkning och ge-

nomförande av den lagakraftvunna detaljplanen reglerar föreskrifterna 

dispositionen och begränsar innehållet i planbeskrivningen. Planbeskriv-

ningen ska bestå av tre delar där samtliga delar är väsentliga under plan-

processen och vid antagandet av detaljplanen men där informationen är 

styrd så att det efter antagandet endast ska räcka att läsa första och tredje 

delen för tolkning och genomförande av detaljplanen. 

I den första delen behandlas syftet med detaljplanen. Syftet med detalj-

planen är viktig genom planrocessen, är grundläggande för all reglering 

som detaljplanen innebär liksom vid tolkning och vid genomförandet av 

detaljplanen.  

I andra delen beskrivs de övervägande som legat till grund för beslutet 

om detaljplanen och regleringarna i den. Den information som ska finnas 

med här är till exempel överväganden och slutsatser av utredningar som 

legat till grund för regleringen i detaljplanen. Det är dock inte alla utred-

ningar eller undersökningar som ska redovisas här utan det är begränsat 

till sådant som är nödvändig för att handlägga och besluta om detaljpla-

nen. 

I den tredje delen redovisas enbart sådant som krävs för att den lagakraft-

vunna detaljplanen ska kunna förstås och genomföras.  

Konsekvenser 

Genom att reglera planbeskrivningens disposition och tydliggöra vilken 

information som den ska innehålla kommer planbeskrivningarna att bli 

tydligare, mer tillgängliga och mer tillämpbara. Bygglovhandläggare, för-

rättningslantmätare, byggherrar med flera kommer snabbt att kunna hitta 

relevant information. 

För den som upprättar detaljplanen innebär det att hen måste tydligare 

skilja på vad som ligger till grund för regleringen och hur regleringen se-

dan utformas. Det kan innebära att vissa saker behöver tas upp både i del 
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två och del tre. Det kommer även krävas att informationen värderas så att 

inte utredningar och information som inte legat till grund för bedömning-

ar i detaljplanen redovisas. 

Kraven på planbeskrivningens disposition kommer innebära behov hos 

många kommuner att uppdatera mallar. 

5 kap. 3 § 

3 §    Syftet ska kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra och, 

om relevant, hur detaljplanen ska förhålla sig till värden på platsen. 

Motiv  

Planens syfte är väsentligt vid framtida tolkning av detaljplanen. 

Därför regleras vad syftet ska uttrycka. Vid bedömning av ansök-

ningar om avvikelser från detaljplan vid bygglov är det viktigt att 

syftet tydligt förklarar vad detaljplanen avser att möjliggöra och 

vilka särskilda värden som tagits hänsyn till. Finns inga sådana 

värden behöver syftet inte innehålla det. 

Konsekvenser 

Regleringen bör innebära tydligare syften vilket ska underlätta kom-

mande tolkning vid tillämpning och genomförande av detaljplaner.  

5 kap. 4 § 

4 §    Planbeskrivningen ska redovisa bedömningen av lämpligheten av 

markens användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Motiv  

Utifrån 2 kap. PBL ska en lämplighetsbedömning göras vid framtagandet 

av en detaljplan. Syftet med regleringen är att lämplighetsbedömningen 

ska redovisas för att stärka kopplingen mellan 2 och 4 kap. PBL. 

Konsekvenser 

Regleringen innebär att det blir tydligare hur kommunen gjort sina av-

vägningar i lämplighetsbedömningen. 

5 kap. 5 § 

5 §    Planbeskrivningen ska redovisa en sammanställning av de olika 

planeringsunderlag och utredningar som legat till grund för detaljplanens 

utformning.  

Allmänt råd 

Detta kan utgöras av de övervägande som ligger till grund för ex-

empelvis handelsbegränsning, reglering med anledning av buller 

eller skydd av kulturvärden.  
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Planeringsunderlag inklusive utredningar som har betydelse för 

beslutet om detaljplanen får utgöra bilagor till planbeskrivningen.  

Motiv  

Syftet är att det på ett samlat sätt ska redovisas vilka underlag och utred-

ningar som beslutet om detaljplan grundar sig på.  

För att inte planbeskrivningarna ska bli alltför omfattande anger det all-

männa rådet att bara de underlag som har betydelse för beslutet om de-

taljplan bör utgöra bilagor. 

Konsekvenser 

Regleringen innebär att det blir tydligare vilka underlag som legat till 

grund för beslutet om detaljplan. 

5 kap. 6 § 

6 §     Avvikelser från översiktsplanen ska redovisas utifrån hur kommu-

nen i översiktsplanen avser att använda området som detaljplanen gäller 

för.  

Allmänt råd 

Planbeskrivningen bör i redovisningen av avvikelser från över-

siktsplanen tydligt ange anvisning till vilken del av översiktspla-

nen som detaljplanen avviker från. 

Motiv  

Översiktsplaner är ofta omfattande och innehåller en stor mängd inform-

ation av olika slag. Syftet med regleringen är att tydliggöra att planbe-

skrivningen ska redovisa om detaljplanen avviker från de ställningsta-

gande som översiktsplanen innehåller gällande detaljplaneområdet. Det 

allmänna rådet syftar till att ytterligare klargöra detta. 

Konsekvenser 

För att underlätta framtida detaljplanering bör översiktsplanerna vara tyd-

liga in sina ställningstaganden. 

5 kap. 7 § 

7 §    En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 

ska göras i detta avsnitt av planbeskrivningen.  

Allmänt råd 

Om detaljplanen omfattas av undantag från krav på undersökning 

enligt 6 kap. 5 § miljöbalken bör detta framgå av detta avsnitt av 

planbeskrivningen. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen ställ-

ningstagandet om betydande miljöpåverkan ska göras. 
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Det allmänna rådet är en rekommendation om att även redovisa när de-

taljplanen omfattas av undantag på kravet om undersökning av om ge-

nomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåver-

kan. Detta för att detta är en ovanlig situation och annars kan leda till frå-

getecken kring processen. 

Konsekvenser 

Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 8 § 

8 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en miljökonsekvens-

beskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken ska miljökonsekvens-

beskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen.   

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 16 § miljöbalken 

ska detta avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att klargöra att miljökonsekvensbeskrivningen 

får utgöra en bilaga till planbeskrivningen. Det klargörs även att redovis-

ningen enligt 6 kap. 16 § miljöbalken ska göras i detta avsnitt av planbe-

skrivningen. 

Konsekvenser 

Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 9 § 

9 §    Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven på en miljökonsekvens-

beskrivning enligt 6 kap. 35 och 37 §§ miljöbalken ska miljökonsekvens-

beskrivningen utgöra en bilaga till planbeskrivningen. 

Om planbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 43 § miljöbalken 

ska detta avsnitt av planbeskrivningen innehålla en sådan redovisning. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att klargöra att miljökonsekvensbeskrivningen 

får utgöra en bilaga till planbeskrivningen. Det klargörs även att redovis-

ningen enligt 6 kap. 43 § miljöbalken ska göras i detta avsnitt av planbe-

skrivningen. 

Konsekvenser 

Tydligare hur planbeskrivning ska utformas. 

5 kap. 10 § 

10 §    Om det i detaljplanen finns fastighetsindelningsbestämmelser eller 

rättigheter ska de särskilda prövningar som ska ske enligt 4 kap. 18 § 

plan- och bygglagen (2010:900) redovisas.    
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Motiv  

Prövningar om fastighetsindelningar och rättigheter görs vanligen i lant-

mäteriförrättning vid genomförandet av en detaljplan. Det är dock möjligt 

att redan i planprocessen göra dessa prövningar och införa fastighetsin-

delningsbestämmelser eller bestämmelser om rättigheter. Under genom-

förandetiden kan inte lantmäterimyndigheten då göra en annan bedöm-

ning än vad som gjorts under planprocessen. För att ge berörda sakägare 

och lantmäterimyndigheten möjlighet att bedöma prövningarna krävs att 

de redovisas och motiveras tydligt i planbeskrivningen. Eftersom det är 

ett underlag för regleringen ska det redovisas i planbeskrivningens andra 

avsnitt. 

Konsekvenser 

Det tydliggörs för alla berörda sakägare hur bedömningen enligt fastig-

hetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen har gjorts 

och ger ett tydligt underlag vid en eventuell överprövning. 

5 kap. 11 § 

11 §    Om det i detaljplanen finns bestämmelser om upphävande av 

strandskydd ska bedömningen enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas i detta avsnitt.    

Motiv  

Syftet med regleringen är att det ska vara tydligt för länsstyrelsen och 

andra berörda på vilka grunder strandskyddet har upphävts i detaljplanen. 

Konsekvenser 

Tydligare planbeskrivning. 

5 kap. 12 § 

12 §    Om det ska anges beräknade värden enligt 4 kap. 33 a § plan- och 

bygglagen (2010:900) för omgivningsbuller ska det göras i detta avsnitt 

av planbeskrivningen. 

Allmänt råd 

Om en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller för 

planerade bostadsbyggnader anses obehövlig enligt 4 kap. 33 a § 

plan- och bygglagen (2010:900) bör detta motiveras i planbeskriv-

ningen. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen beräk-

nade bullervärden enligt 4 kap. 33 a § PBL ska göras. 

Genom att redovisa bullervärdena vid underlagen minskar risken för att 

de skulle kunna uppfattas som planbestämmelser. De blir även lättare att 
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hitta bullervärdena vid en tillsyn enligt miljöbalken om de alltid redovisas 

i samma del i planbeskrivningen. 

Det allmänna rådet är en rekommendation om att även redovisa varför be-

räknade värden inte har redovisats på grund av att kommunen ansett det 

obehövligt. 

Konsekvenser 

Tydligare planbeskrivning. 

5 kap. 13 § 

13 §   Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till de 

enskilda regleringarna som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska 

göras utifrån detaljplanens syfte samt 2 kap. eller 8 kap. plan- och bygg-

lagen (2010:900).  

Lagstödet enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till reglering-

arna ska anges. 

Motiv  

För att kunna tolka de regleringar som finns i en detaljplan är det viktigt 

att förstå motiven till dem. Eftersom varje reglering ska ha stöd i detalj-

planens syfte ställs krav på att stödet ska motiveras i planbeskrivningen. 

Detta för att vid kommande prövningar mot planen kunna bedöma om 

avvikelser är förenlig med detaljplanens syfte. Regleringen ska dock inte 

bara motiveras utifrån planens syfte utan även ange på vilket sätt de be-

hövs för att uppfylla de krav som ställs i 2 och 8 kap. PBL. 

I Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 

rekommenderades att lagstöd för varje planbestämmelse skulle redovisas 

i legenden med planbestämmelser. Detta görs nu till ett bindande krav 

som flyttas till planbeskrivningen. Detta för att legenden med planbe-

stämmelser ska bli mer lättläst och för att all motivering och stöd för en 

reglering ska samlas på ett ställe. 

Konsekvenser 

Detta bör underlätta tolkningen av detaljplanen vid efterkommande pröv-

ning.  

5 kap. 14 § 

14 §    Om genomförandet av detaljplanen kräver prövning enligt annan 

lag ska det redovisas. 

Motiv 

I samband med genomförandet av en detaljplan kan tillstånd eller pröv-

ning enligt någon annan lagstiftning än PBL vara aktuell. Det kan till ex-
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empel handla om dispens från biotopskydd, miljötillstånd eller tillstånd 

gällande byggnadsminnen. Detta är en viktig upplysning som ska redovi-

sas i planbeskrivningen.  

Konsekvenser 

Det blir tydligare för den som ska genomföra detaljplanen vilka pröv-

ningar enligt annan lag som behövs. 

5 kap. 15 § 

15 §    Illustrationer som enligt 4 kap 33 § andra stycket plan- och bygg-

lagen (2010:900)  behövs för att förstå detaljplanen ska redovisas i detta 

avsnitt av planbeskrivningen. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tyddliggöra att de illustrationer som behövs 

för att förstå detaljplanen ska placeras i planbeskrivningen. Illustrationer 

har ibland placerats på detaljplanen vilket medfört frågor om deras juri-

diska status.  

Konsekvenser 

När illustrationerna redovisas i planbeskrivningen minskar risken för att 

de ska tolkas som juridiskt bindande regleringar.  

5 kap. 16 § 

16 §    Om det inom detaljplanen finns allmän plats ska det framgå vem 

som ska vara huvudman för denna. 

Motiv  

Trots att det endast är enskilt huvudmannaskap som ska redovisas på de-

taljplanen så ska det i planbeskrivningen alltid framgå vem som är hu-

vudman för de allmänna platserna. Detta för att det ska vara tydligt för 

alla berörda.   

Konsekvenser 

Genom att alltid redovisa huvudmannaskapet i planbeskrivningen, oavsett 

om det är kommunalt eller enskilt blir det tydligt för var och en vem som 

ska ansvara för den allmänna platsen. 

5 kap. 17 § 

17 §    Om det inom detaljplanen finns bestämmelseområden som utgör 

allmän plats ska det framgå vilka rättigheter och skyldigheter som följer 

av huvudmannaskapet. Det som ska redovisas är: 

1. mark- och utrymmesförvärv som måste ske för att genomföra de-

taljplanen, 

2. mark och utrymme som huvudmannen är skyldig att lösa in, 

3. mark och utrymme som staten är skyldig att lösa in, 
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4. mark och utrymme som huvudmannen får lösa in, och 

5. rättigheter som kommunen får lösa in. 

Om huvudmannaskapet är kommunalt ska det framgå vilka konse-

kvenser detta kan få om detaljplanen inte genomförts under genomföran-

detiden. Det som ska redovisas är: 

1. mark och utrymme som kommunen får lösa in, och 

2. rättigheter som får lösas in. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var detaljplanens olika reglering-

ar innebär angående markförvärv.    

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 

av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-

föras. 

5 kap. 18 § 

18 §    Om mark eller utrymme för enskilt byggande även ska användas 

för allmän ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som är 

gemensam för flera fastigheter ska skyldigheten att förvärva rätt till mar-

ken eller utrymmet  redovisas. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var detaljplanens olika reglering-

ar innebär angående rättighetsupplåtelse.    

Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 

av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-

föras. 

5 kap. 19 § 

19 §    Om det avses genomföras  någon förändring i fastighetsindelning-

en ska det redovisas. Det ska även redovisas på vilket sätt förändringen är 

tänkt att genomföras och vem som ska stå för kostnaderna.  

Detsamma gäller då gemensamhetsanläggning eller rättighet avses bil-

das, ändras eller upphöra att gälla. 

Allmänt råd 

Om det är lämpligt att en samfällighetsförening bildas för gemen-

samhetsanläggningen bör det redovisas. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka förändringar i fastighetsin-

delningen och vilka rättigheter som genomförandet av detaljplanen kan 

medföra. Det syftar även till att visa för berörda parter vilka skyldigheter 

och kostnader som kan uppstå för dem.     
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Konsekvenser 

Genom att de fastighetsrättsliga åtgärderna presenteras i den tredje delen 

av planbeskrivningen blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att genom-

föras. 

5 kap. 20 § 

20 §    Det ska redovisas vem som avses ansvara för: 

1. utbyggnad och drift av allmänna platser, och  

2. utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. 

I de fall det är känt vid detaljplanens antagande ska det redovisas vem 

som avses ansvara för utbyggnad och drift av annan infrastruktur inom 

detaljplanen. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vem som ska ansvara för att 

bygga ut allmänna platser och annan infrastruktur. Då det gäller enskilda 

anläggningar och allmänna platser med enskilt huvudmannaskap syftar 

inte regleringen till att någon enskild ska anges. Detta eftersom det ofta 

inte är känt vid detaljplanens antagande vem som kommer att ansvara för 

utbyggnaden. Det ska dock framgå att det till exempel är de blivande fas-

tighetsägarna inom området som kommer att bli ansvariga.     

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-

nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 21 § 

21 §    Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 

markanvisningar ska detta redovisas. Även avtalens huvudsakliga inne-

håll och konsekvenser av att detaljplanen genomförs med stöd av dessa 

ska redovisas.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra var i planbeskrivningen redovis-

ningen av avtal ska finnas.  

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-

nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 22 § 

22 §    Om detaljplanen innehåller allmän plats ska det redovisas hur den 

avses utformas och förvaltas.  

Allmänt råd 
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Om särskild standard, utformning, drift eller underhåll av en tek-

nisk anläggning krävs för att tillgodose de behov eller uppfylla de 

krav som ställs på anläggningen bör detta redovisas.  

En tidplan för när och i vilken ordning detaljplanen är avsedd att 

genomföras bör redovisas.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader som genomfö-

randet av den allmänna platsen kan innebära och hur den ska förvaltas.  

Det allmänna rådet rekommenderar att även en tidplan för utbyggnaden 

redovisas. Detta eftersom det är lämpligt att redovisa beroenden som på-

verkar genomförandetakten på exploateringen.  

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt hur detaljplanen är tänkt att ge-

nomföras och vilket ansvar olika parter har. 

5 kap. 23 § 

23 §     En  ekonomisk bedömning av vad  genomförandet av detaljplanen 

kan antas innebära samt den kostnadsfördelning och det betalningsansvar 

som kan uppkomma för olika parter som berörs ska redovisas 

Allmänt råd 

Om betalningsansvar kan uppkomma bör den ekonomiska redo-

visningen innehålla uppgifter om: 

1. kostnader för utbyggnad av allmänna platser och infrastruk-

tur, 

2. kostnader för utbyggnad av gemensamhetsanläggningar, 

3. kostnader för drift och underhåll, 

4. kostnader för markförvärv, 

5. kostnader för intrångsersättning vid markupplåtelser, 

6. kostnader för ersättningar på grund av detaljplanen, 

7. kostnader för lantmäteriförrättningar, 

8. avgifter och taxor som kommer att användas, 

9. intäkter från markförsäljning, och 

10. värdeförändringar. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader som genomfö-

randet av detaljplanen kan innebära. Här är det viktigt att visa att kostna-

der som kan uppkomma även om det exakta beloppet inte är känt. Det är 

även viktigt att vem som ska stå för kostnaderna.  Då det gäller att ange 

vem som ska stå för kostnaderna syftar inte regleringen till att någon en-

skild ska anges. Detta eftersom det ofta inte är känt vid detaljplanens an-

tagande vem som kommer att vara sakägare vid genomförandet. Det ska 

dock framgå att det till exempel är de blivande fastighetsägarna inom om-

rådet som kommer att bli ansvariga.     
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Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår 

genom genomförandet av detaljplanen och vem som kommer att stå för 

kostnaderna. 

5 kap. 24 § 

24 §    Det ska framgå om kommunen avser att ta ut planavgift i samband 

med bygglov.  

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilka kostnader för detaljplanen 

som kan uppkomma i samband med bygglovet.     

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt vilka kostnader som uppstår för 

detaljplanen i samband med bygglovet.  

5 kap. 25 § 

25 §    Om detaljplanen kan antas innebära en skada så att en fastighetsä-

gare eller rättighetshavare kan ha rätt till ersättning eller inlösen av fas-

tighet ska detta redovisas. Det ska även redovisas vad som praktiskt krävs 

för att erhålla ersättningen. 

Motiv  

Syftet med regleringen är att tydliggöra vilken rätt till ersättning eller in-

lösen som uppkommer genom detaljplanens antagande och på vilket sätt 

en berörd sakägare ska agera i dessa fall för att kräva ersättning eller inlö-

sen.     

Konsekvenser 

Genom denna redovisning blir det tydligt vad genomförandet av detalj-

planen medför när det gäller rätten till ersättning eller inlösen.  

6 Kap. Ändring av detaljplan 

6 kap. 1 § 

1 §    Reglerna om ändring av detaljplan i detta kapitel gäller endast när 

ändringen avser detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  

Motiv  

Ändring av detaljplan kan göras på alla planer som enligt övergångsbe-

stämmelserna i PBL numera ska räknas som detaljplaner eller som plan-

bestämmelser i en detaljplan. Det innebär att ändring ser väldigt olika ut 

beroende på vilken plan det är som ändras och vad ändringen avser. Att 

skriva bindande regler som ska gälla för all dessa möjliga situationer är 
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inte möjligt samtidigt som vi garanterar att lagens krav på tydlighet upp-

fylls. Boverket har därför valt att enbart reglera ändring av detaljplan för 

detaljplaner som är utformade enligt denna föreskrift.  

Konsekvenser 

Att föreskriften enbart reglerar ändring av detaljplan för detaljplaner som 

är utformade enligt denna föreskrift innebär att den får ytterst begränsad 

tillämplighet. 

6 kap. 2 § 

2 §    Ett beslut om ändring av detaljplan ska redovisas med en uppdate-

rad plankarta som redovisar samtliga gällande bestämmelser inom plan-

området och en planbeskrivning som uppdaterats med en beskrivning av 

ändringen.   

Motiv  

Avsikten är att alla gällande bestämmelser ska framgå av en handling.  

Konsekvenser 

Den samlade regleringen framgår alltid tydligt från det senaste beslutet. 

6 kap. 3 § 

3 §    Enbart de beteckningar och bestämmelser som gäller efter att änd-

ringen fått laga kraft ska redovisas på plankartan och i legenden med 

planbestämmelser.  

Motiv  

Avsikten är att alla gällande bestämmelser ska framgå av en handling.  

Konsekvenser 

Den samlade regleringen framgår alltid tydligt från det senaste beslutet. 

6 kap. 4 § 

4 §    Vid beslut om ändring av en detaljplan ska det förutom planinform-

ationen enligt 2 kap. 2 § även framgå följande ändringsinformation: 

1. ändringens diarienummer, 

2. vilken instans i kommunen som har fattat antagandebeslutet om änd-

ringen av detaljplanen, 

3. en hänvisning till beslutsprotokollet, 

4. enligt vilken lagstiftning ändringen av detaljplanen är gjord, 

5. när ändringen påbörjades,  

6. när ändringen fick laga kraft, 

7. nya och ändrade bestämmelser, och 

8. ny genomförandetid och för vilka bestämmelser den nya genomfö-

randetiden gäller. 
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Motiv  

Regleringen syftar till att det av detaljplanen ska vara tydligt att det skett 

en ändring, Korrekt information om förvaltningsbeslutet är viktig i flera 

avseenden. Till exempel ska olika dokument kunna härledas till när de 

upprättas, det ska framgå när och av vem beslut fattats och var det förva-

ras och kan hämtas.  

Konsekvenser 

Den som upprättar detaljplanen, kommunen, måste uppge ändringsin-

formation på ett enhetligt sätt. Kommunen måste därför säkerställa att 

den programvara man har som verktyg för att producera detaljplaner ger 

möjlighet att lämna denna information. Enhetlig ändringsinformation 

medger nationella tjänster för utsökning och redovisning av detaljplaner. 

6 kap. 5 § 

5 §    Vid beslut om ändring ska en beskrivning av ändringen bifogas 

planbeskrivningen. 

Av denna ska det framgå: 

1. anledningen till ändringen, 

2. varför ändring istället för ny eller upphävande, 

3. vad som ändras, 

4. konsekvenser av ändringen, 

5. överenstämmelse med detaljplanens syfte, och 

6. på vilket sätt ändringen uppfyller 2 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Motiv  

Vid en ändring av en detaljplan ska en planbeskrivning för ändringen 

upprättas. För att det ska vara tydligt vad ändringen avser regleras inne-

hållet i denna. 

Konsekvenser 

Underlättar vid genomförande och tolkning av ändring av detaljplan. 

Ikraftträdandebestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 

2. Författningen ska tillämpas på detaljplaner och planbeskrivningar 

som påbörjats efter den 31 december 2021. 

Motiv 

Författningen träder ikraft 1 januari 2020. Det innebär att författningen 

kan användas från detta datum.  

För att kommuner och programvaruleverantörer ska kunna anpassa sig till 

den nya regleringen föreslås att det är obligatoriskt att tillämpa författ-

ningen för detaljplaner som påbörjats efter den 31 december 2021. 
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Boverket 

Konsekvenser 

Boverket bedömer att tiden för omställning är tillräcklig för att ta fram 

nya programvaror och för kompetensutveckling av planhandläggare. 

Bilaga 
Bilagan är uppdelad i sju avsnitt och innehåller föreskrifter och allmänna 

råd. I varje avsnitt finns ett antal tabeller som anger vilka användningsbe-

stämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser 

som får användas i en detaljplan.  

Boverket har sedan år 2017 haft den så kallade planbestämmelsekatalo-

gen tillgänglig på PBL kunskapsbanken
2
. Planbestämmelsekatalogen in-

nehåller bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägled-

ningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från år 1949 

och framåt. Katalogen kan idag användas vid upprättande av nya detalj-

planer, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av 

detaljplaner. Den utgör dock endast vägledning, den är alltså inte juridiskt 

bindande. Till varje bestämmelse finns en bestämmelsekod angiven.  

Bilagan utgår från planbestämmelsekatalogen. Syftet med att föreskriva 

om vilka planbestämmelser som får användas är dels att uppnå enhetlig-

het i vilka planbestämmelser som används. På så sätt främjas rättsäkerhet. 

Dels att underlätta för framtida sökningar utifrån användarbehov. Detta 

möjliggörs genom en bestämmelsekod kopplad till varje bestämmelse 

som ska användas vid digital kodning.  

Avsnitten som innehåller användningsbestämmelser (avsnitt 1-4) utgörs 

av användningar och preciseringar av användningar. Varje användning 

har en möjlighet till en egen precisering av användningsbestämmelsen 

som får användas om tabellen inte innehåller en lämplig precisering. 

Dessa avsnitt innebär ingen märkvärd skillnad gentemot gällande planbe-

stämmelsekatalog.  

Avsnitten som innehåller egenskapsbestämmelser och administrativa be-

stämmelser (avsnitt 5-7) utgörs av undergrupper till varje egenskapsbe-

stämmelse och administrativ bestämmelse. Detta innebär en skillnad 

gentemot gällande planbestämmelsekatalog. Idag innehåller planbestäm-

melsekatalogen, som ovan nämnts, exempel på egenskapsbestämmelser 

och administrativa bestämmelser. Det är färdigformulerade bestämmelser 

som i många fall är svåra att anpassa så att de passar in i en specifik de-

taljplan. Därför används i stor utsträckning fritextbestämmelser som inte 

är sökbara i ett senare skede.  

                                                 
2
 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
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 Boverket 

För att minska antalet bestämmelser som inte går att söka på införs nu 

undergrupper. Till varje undergrupp finns en bestämmelsekod. Vid regle-

ring med egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser ska en 

undergrupp väljas utifrån vad bestämmelsen reglerar. Bestämmelsefor-

muleringen är sedan fri att formuleras så att den uppfyller tydlighetskra-

vet och detaljplanens syfte enligt 4 kap. 32 § andra och tredje stycket 

PBL. Ett exempel kan vara om det i en detaljplan behövs en egenskaps-

bestämmelse om att friskluftsintag inte får placeras i en viss riktning (en 

utförandebestämmelse) så ska undergruppen Ventilation väljas och be-

stämmelsen formuleras på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i PBL.  

Boverkets bedömning är att genom införandet av undergrupper kommer 

sökbarheten att öka eftersom färre egenskapsbestämmelser och administ-

rativa bestämmelser kommer att kodas med en fritext-bestämmelsekod.  

En del tabeller med undergruppen av egenskapsbestämmelser och admi-

nistrativ bestämmelser innehåller en möjlighet till möjligheten att formu-

lera en egen undergrupp, en del inte. När den möjligheten finns får den 

endast användas om tabellen inte innehåller en lämplig undergrupp. 

Exemplen kommer att finnas kvar i planbestämmelsekatalogen på PBL 

kunskapsbanken som vägledning.  

Alla avsnitt innehåller kolumnen Bestämmelsekod. I detta skede är den 

kolumnen tom men kommer att innehålla koder när föreskriften beslutas. 

Koderna medför i sak inga konsekvenser eftersom de enbart är en identi-

fikation.  
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Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och 
behandlas digitalt 
 

Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har hit-

tills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera ge-

nom föreskrifter. Nedan beskrivs anledningen till detta och vad som behöver 

finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter för digital de-

taljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt föreskrifterna är tänkta att 

utformas.  

Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har rege-

ringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att upp-

gifterna i dessa kan tillgängligöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a § PBF.  

Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i detaljplaner 

och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets specifikationer 

för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella 

plattformen för geodata. Boverket avser att hänvisa till dessa specifikationer i 

föreskrifterna för digital detaljplaneinformation. Detta förutsätter författnings-

tekniskt och juridiskt att Lantmäteriet har bemyndigande att föreskriva om spe-

cifikationerna senast när Boverkets föreskrifter beslutas.  

Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar Bo-

verket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i 

detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Bo-

verket bedömer att detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer 

att samordnas med Lantmäteriets arbete med att ta fram informationsspecifikat-

ioner för digitala detaljplaner och deras föreskrifter för grundkarta. 
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Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell geoda-

taplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin slutrapport1 

till regeringen den 26 april 2019. Där menar Lantmäteriet att det behövs ett 

tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital detaljplanein-

formation. Lantmäteriets förslag innebär att lagen (2010:1767) om geografisk 

miljöinformation ska vara den juridiska förutsättningen för att tillgängliggöra 

digital information i detaljplaner och planbeskrivningar. De nödvändiga in-

formationsspecifikationerna planeras att utarbetas under hösten 2019. 

Kravet enligt PBF på att digital detaljplaneinformation ska kunna vara överför-

bar är nära sammankopplat med kravet på ett nationellt tillgängliggörande av 

informationen som hanteras i Lantmäteriets rapport. Därför anser Boverket att 

det i samband med en reglering om nationell geodataplattform bör införas ett 

bemyndigande för Lantmäteriet att föreskriva om specifikationer för detaljpla-

neinformation. Detta för att undvika att det ställs vissa krav för digital detalj-

planeinformation enligt 2 kap. 5 a § PBF och andra krav för tillgängliggörande 

i en nationell geodataplattform.  

Möjlig författningsteknisk lösning 

Nedan beskrivs hur en författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om 

geografisk miljöinformation skulle kunna reglera förutsättningarna för att 

kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning.  

 Med digital detaljplaneinformation menas i denna författning uppgifter i de-

taljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form. 

 

 Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som fö-

reskrivs i Boverkets föreskrifter 2019:xxxx (Boverkets detaljplaneförskrift) 

ingå. 

 

 Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska informationen kunna 

återges i den form som föreskrivs i x kap. x § i Boverkets föreskrifter 

2019:xx (Boverkets detaljplaneföreskrift). 

 

 Digital detaljplaneinformation ska vara lämplig för arkivering. 

 

 Informationen som avses  ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna 

och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda. Informationen i läges-

bestämningar ska utgå från ytor. 

 

 Digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt 

vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöin-

formation.  

                                                 
1
 Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen - Slutrapport i uppdraget att 

verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess 
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Övergripande konsekvensbeskrivning 

Det är inte möjligt mer än att på ett mycket generellt plan bedöma konsekven-

serna av ovanstående författningsförslag. Detta beroende på att konsekvenserna 

i stor utsträckning är beroende av senare beslut angående exempelvis kodning 

och överföringsformat och framförallt nationellt tillgängliggörande. I denna 

föreskrift regleras att detaljplaneinformationen ska vara i format som möjliggör 

digital överföring. Vidare regleras att informationen vid överföring ska vara 

digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och 

lägesbestämda. För att kunna göra en närmare bedömning om konsekvenserna 

behövs kännedom om hur informationen ska struktureras och i vilket format 

den digitala detaljplanerinformationen ska vara.  

Formaten för digital överföring av detaljplaneinformationen kan inte bestäm-

mas idag eftersom det varierar beroende på vilka informationsmängder som ska 

överföras. Detta ger att endast ett tekniskt överföringsgränssnitt inte kan föror-

das. Detta innebär att ett större arbete behöver genomföras i samverkan med 

intressenter för att hitta de informationsmängder och överföringsgränssnitt som 

ska användas i samband med Lantmäteriets arbete med att ta fram specifikat-

ioner till Geodataplattformen. 

Nya krav med anledning av nationellt tillgängliggörande 

Det kommer att ställas nya krav på informationshanteringen med anledning av 

den nya plattform för geodata som regeringen har uppdragit till Lantmäteriet 

att utreda. Det överföringsformat som följer av den gällande SIS standarden för 

detaljplaner2 och Boverkets planbestämmelsekatalog kommer sannolikt att be-

höva justeras. Delar av planinformationen kan behöva utbytas separat och då 

troligen med andra tekniker som är mer lämpliga än XML-formatet som an-

vänds i detaljplanestandarden. Lantmäteriet kan idag inte ge närmare besked 

om hur modellen kommer att se ut. Detta kommer att utredas närmare i det 

specifikationsarbete som påbörjas under våren 2019. Utvecklingen av den nya 

modellen kommer Lantmäteriet göra bl.a. tillsammans med Boverket, kommu-

ner och systemleverantörer. 

Kostnader 

De samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att närmare bestämma. Kostna-

derna är även beroende av vilken lösning som väljs. Kostnader för omställ-

ningen kommer dock, oavsett val, troligen till stor del hamna på kommunsek-

torn. De kostnader som oftast talas om är kostnaderna för själva teknikomställ-

ningen och hur dessa kommer att se ut för en enskild kommun. Boverket kon-

staterade i en rapport 2017
3
 att svaret är – det beror på. Kommunernas förut-

sättningar ser helt olika ut. Bland annat beroende på vilken IT-lösning den en-

skilda kommunen har valt. Det finns kommuner som redan har gjort en om-

ställning och som troligtvis mycket marginellt kommer att påverkas kostnads-

                                                 
2
 SS 637040:2016 

3
 Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, rapport 

2017:21. 
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mässigt av ett genomförande av en reglering. En förändring av informationsin-

nehållet kan innebära att de kommuner som idag har gjort omställningen kan 

behöva komplettera delar av arbetet. Dock kommer den stora delen av digitali-

seringen med största säkerhet inte behöva göras om. För de flesta kommunerna 

kommer omställningen att medföra nya kostnader. För många mindre kommu-

ner kan det vara mer eller mindre omöjligt att inom rimlig tid själv klara av en 

omställning.  

När det gäller programmoduler för att producera detaljplaner konstaterade Bo-

verket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 100 000 

kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt underhåll. Till detta 

kommer också kostnader för installationer, utbildning, eventuell datakonverte-

ring. Omfattningen beror på förkunskaper och datamängder. Vidare konstate-

rade Boverket att kommunerna kommer att behöva göra vissa omställningar av 

sitt sätt att producera detaljplaner. Detta kommer att kräva kompetensutveckl-

ing och det kommer att uppstå ett behov av att staten aktivt genomför sådana 

insatser. Kommunerna kommer också att ha behov av vägledning från staten.  

I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag har de allra flesta av 

de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och arbetssätt som är 

anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta upplägg under en lång tid 

och i många fall bedömer man att det inte har varit någon speciellt stor kost-

nadsmässig utmaning att övergå till att ta fram nya detaljplaner digitalt. Det ses 

i regel som en naturlig verksamhetsutveckling som utförs integrerat i det lö-

pande linjearbetet och konkreta kostnader är främst knutna till programlicenser, 

viss kompetenshöjning samt support för upprättande av databaser. Efter den 

inledande investeringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är 

några nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet. 

Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en naturlig del 

av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader det medför. 

Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen för den ordinarie 

verksamheten och därför har i regel ingen specifik konsekvensanalys eller upp-

följning gjorts kring just den frågan. På flera håll registreras tidsåtgång för ar-

betet med att ta fram detaljplaner, inte minst i de fall man anlitar konsulter, 

men i denna uppföljning separeras inte arbetet kopplat till just digitalisering. 

Den tidsuppföljning som görs på olika håll förefaller heller inte vara möjlig att 

jämföra med tidsåtgången för att ta fram detaljplaner innan man arbetade digi-

talt på samma sätt. 

Nyttor 

De isolerade nyttorna av ovanstående författningsförslag är även de i princip 

omöjliga att beskriva. Nyttorna måste dessutom sättas i ett större sammanhang. 

Som beskrevs inledningsvis handlar det inte bara om kravet att detaljplaner ska 

finnas i digital form utan även om kravet på att digitala detaljplaner ska finnas 

tillgängliga för nationell åtkomst. De största nyttorna uppstår givetvis då in-

formationen i detaljplaner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstå-
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ende författning. En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är 

till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter 

och andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna mel-

lan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv tillämpning 

av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare bostadsbyggande 

och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstående författningsförslag 

är således en liten pusselbit för att uppnå detta.  

Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska värde 

som användningen av nationella standardiserade och harmoniserade grundläg-

gande data som är tillgängliga från den nationella plattformen tillsammans med 

kommunernas egna geodata och privata företags data ger för aktörerna i den 

smarta samhällsbyggnadsprocessen.4  

De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsprocessen 

beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den beräknade 

siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de potentiella ekonomiska 

fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men att de största fördelar-

na finns i projekterings- och byggfasen. 

Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande detaljpla-

ner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering som utreds nu handlar 

endast om de cirka 1 500 tillkommande detaljplanerna per år efter år 2022.  

Även om de största nyttorna kanske finns utanför den offentliga sektorn upp-

kommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas del be-

döms nyttorna vara att förutsättningarna för att driva en effektivare digital 

planprocess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket 

dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet att 

bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till nytta vid 

exempelvis ansökan om bygglov. 

 

                                                 
4
 Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Slutrapport 

i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-2018/2019. 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i södra delen av Sjömarkens tätort, 
cirka sju kilometer väster om Borås centrum. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola inom området. 
Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan 
byggas väster om Badstrandvägen. Planområdet inkluderar 
delar av Badstrandvägen samt den yta som idag utgör parke-
ring sommartid för besökare till badet söder om planområ-
det. Under planens genomförande kommer åtgärder att vidtas 
för att kompensera för ianspråktagandet  av grönytor inom 
planområdet.     
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola 
med sex avdelningar i stadsdelen Sjömarken. Under planens 
genomförande kommer åtgärder att vidtas för att kompensera 
för ianspråktagandet  av grönytor inom planområdet. 

Planområde
Området ligger vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i 
Sjömarken. Planområdets storlek är cirka 18 200 m2, varav 
cirka 9 000 m2 planläggs som kvartersmark för förskola och 
cirka 9 200 m2 som kvartersmark för friluftsliv. Marken i 
området ägs av Borås Stad. 

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

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

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

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 § SBN 
2018-000235 att sända detaljplanen för samråd.

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

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

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

Ny bebyggelse
Aktuellt planförslag möjliggör en förskola i två våningar 
inom området. Största byggnadsarea begränsas till 1400 m2 

och högsta byggnadshöjd till 8 meter. Det innebär att detalj-
planen medger en byggnad i två våningar på totalt 2800 m2 
bruttoarea samt teknikutrymmen utöver. Huvudbyggnaden 
placeras i västra delen och blir därmed en del av bullerskyd-
det. Komplementbyggnader ingår i den sammanlagda 
byggnadsarean för förskoleområdet.

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

Gestaltning
Gestaltningen av den nya förskolan bör göras i samklang 
med naturen runtomkring. Några av befintliga träden har 
mätts in. Att träden finns med i grundkartan gör det möjligt 
att ta hänsyn till dem vid projektering av gård och byggnad. 
Byggrätten har avgränsats till den västra delen av tomten, där 
den kan placeras i ett sammanhang med badresors befintliga 
byggnad och den lägre av planområdets båda kullar.

Arbetsplatser
Området har idag få arbetsplatser. Under sommaren arbetar 
ett flertal fritidsledare och föreståndare med den kommunala 
sommarverksamheten Badresor i Sjömarken. Aktuellt plan-
förslag möjliggör förskola, vilket innebär att fler arbetsplatser 
tillförs området. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad, upprättad den 15 april 2019. 
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Gångväg längs Viaredssjön. (bild Ramboll)

Förskoletomten med omgivande kullar. (bild Ramboll)
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Utsnitt från illustrationskartan med placering av förskolebyggnad i nordväst och gemensam tillfartsväg till Badresors byggnad.

Övergångsställen på Göteborgsvägen. Vid de övergångsställen som är markerade med grön ring finns refug, övergångsstället vid Badstrandsvägen, blå ring, saknar refug. 
(trafikutredning, Sweco. Text tillagt).
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N

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Skyddszon mot buller och risk. Vall, plank eller motsvarande
ska uppföras.

m1

Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområde förskola (S1) är
1400 m2, där inte annat anges.

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras. Bullerskydd får uppföras.

 Byggnadens höjd och utformning
Högsta byggnadshöjd i meter. Teknikvåning får byggas utöver
byggnadshöjd.

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

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

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

Planavgift debiteras vid bygglov

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Friluftsliv

Skydd mot störningar

ILLUSTRATIONSKARTA

Karta ritad av Ramboll.

SBN

SBN

Badstrandsvägen

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 3 meter.

e1

FörskolaS1

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativgräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

Enbart komplementbyggnader. Största sammanlagda
byggnadsarea är 150 m2.

Byggnadsteknik
b1

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Administrativ- och egenskapsgräns

Mark och vegetation
Naturmarkn1

Parkering, återvinningsstation och väg får anläggas.n2

Utformningen får inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.n3

Fasader och tak ska utföras med ytskikt i obrännbart material.b2

Entréer får inte vara vända mot järnvägen. Utrymning bort
från järnvägen ska vara möjlig.

b3 Ventilationsintag ska placeras högt och riktas bort från
järnvägen. Nödavstängning av ventilation ska vara möjlig.

Startbesked får inte ges för förskola förrän barriär/skydd har uppförts längs järnvägen
som motverkar trafikbuller och risk att brandfarlig vätska kan rinna in i
förskoleområdet. För att stoppa utläckande vätska ska barriären uppföras där
marknivån är längre än +162 meter inom förskoleområdet och vara minst 0,5 meter
hög samt tät i nederkant, alternativt ett 0,5 meter djupt dike.

0,0

Bullerskydd ska uppföras.m2

SBN

Endast komplementbyggnad får uppföras. Bullerskydd får
uppföras.

2019-04-24
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Offentlig och kommersiell service
Omkring en kilometer från planområdet finns grundskolan 
Sjömarkenskolan (årskurs F-6) och de tre förskolorna Sjögår-
dens förskola, Björkgårdens förskola och Melltorps förskola. 
Bibliotek finns i anslutning till Sandgärdskolan i Sandared, 
cirka tre km från planområdet. Aktuellt planförslag medger 
förskola. 

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

I vägkorsningen Göteborgsvägen-Alingsåsvägen, cirka 350 
meter från planområdet finns flera serviceverksamheter 
såsom pizzeria och Sjömarkens Godislada. Rakt över 
Göteborgsvägen, omkring 200 meter från planområdet finns 
en kyrka. Närmaste livsmedelshandel finns 2 km öster om 
Sjömarken samt i Sandared 3 km från planområdet.

Tillgänglighet 
Planområdet är till viss del starkt kuperat. Delar av försko-
legården kommer att bli svår att göra fullt tillgänglig av 
topografiska skäl. De nya byggnadernas utformning och 
angöring kommer inte utgöra ett hinder för personer med 
funktionsvariationer. 

Nybyggnationen ska följa Borås Stads program för tillgäng-
lighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktions-
nedsättning, fastställd i februari 2009 av kommunfullmäk-
tige. De delar som utformas för pedagogisk verksamhet och 
lekytor ska utformas så att de inte utgör hinder för personer 
med funktionsvariationer. Områden för naturlek kan utgöra 
undantag. 

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

Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen, som 
måste korsas för att nå planområdet. Då båda de möjliga till-
fartsvägarna till området, Badstrandsvägen och Gränsvägen, 
passerar järnvägsövergångar, kan köer bildas då bommarna 
är nedfällda. Se mer under Biltrafik och bilparkering.

Gång- och cykeltrafik
På Badstrandsvägen blandas cykeltrafik med annan 
fordonstrafik. För gångtrafikanterna finns en bred trottoar 
längs större delen av Badstrandsvägen. Denna kommer att 
förlängas ner till förskolan och rekreationsområdet. Utmed 
Göteborgsvägen finns en separat gång- och cykelbana på 
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2.2 Vägnät 

Planområdet kommer att trafikförsörjas via Göteborgsvägen och Badstrandsvägen men 

även via Hästhovsvägen, beroende av vilket upptagningsområde som förskolan kommer 

att få. 

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

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

1 är enskilda vägar1 med en gemensam vägförening som väghållare 

2.3 Gång- och cykeltrafik 

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

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

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

eller cykelbanor. Se Figur 2. 

2.4 Kollektivtrafik 

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

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

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

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

minst halvtimmestrafik under högtrafik. 

 

Figur 2 Busshållplatser och cykelbanor. Karta: Borås stad. 

                                                      
1 Källa: NVDB 

Busshållplatser och cykelbanor (Intramap, Borås Stad).

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

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

Biltrafik 
En trafikutredning (Sweco 2018-06-11, rev 2019-03-27) 
har tagits fram för att belysa planförslagets effekter på 
trafiken i området, kapacitet i korsningen Badstrandsvägen-
Göteborgsvägen samt för att utreda eventuell köbildning vid 
Badstrandsvägens plankorsning med järnvägen.

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

norra sidan av vägen samt en gångbana på södra sidan av 
vägen. Boende som bor på norra sidan om Göteborgsvägen 
som går eller cyklar till den nya förskolan behöver korsa 
Göteborgsvägen vid något av de fyra övergångsställen som 
finns på Göteborgsvägen. Högsta tillåtna hastighet är 
30 km/h vid tre av dessa övergångsställen. Trafikverket 
kommer under 2019 att bredda cykelbanan utmed Göte-
borgsvägens norra sida från busshållplatsen vid Missionskyr-
kan till Norra Gränsvägen. 
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Angöring och utfarter
Planområdet inkluderar delar av Badstrandsvägen samt den 
yta som idag utgör parkering sommartid för besökare till 
Sjömarksbadet söder om planområdet. In- och utfart till 
området förblir oförändrad enligt planförslaget. 

Under sommartid bussas en större mängd barn till Sjömarks-
badet och avstigning sker på den parkeringsyta som inklude-
ras i planområdet. Planförslaget möjliggör avstigning från två 
bussar samtidigt, samt utrymme för en tredje väntande buss. 
Personbilstrafik kommer att kunna passera förbi väntande 
bussar. 

Plats för angöring i direkt anslutning till förskolebyggnad 
finns för leveranser och sophämtning. Angöringen kan 
samnyttjas med Badresors verksamhet, den befintliga angö-
ringsvägen föreslås breddas. Tillfarten är enbart avsedd för 
varuleverenser, sophämtning och för en parkeringsplats nära 
entrén för personer med funktionsvariationer. Angöringsvä-
gen ska inte användas för hämtning/lämning av barn, utan 
istället ska den större parkeringsytan användas.

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

Förskolans bilparkeringsbehov är enligt Borås Stads parke-
ringsregler 28 parkeringsplatser (baserat på 22 anställda och 
120 elever). Parkeringsplats för personer med funktionsvaria-
tion placeras nära entré. 

Parkeringsplatserna på den befintliga parkeringsytan föreslås 
kunna samnyttjas av förskolan, Badresor och badplatsen. 
Under sommaren när behovet av platser till badet och 
friluftsområdet är som störst är anspråken som minst för 
förskolan. Idag finns det plats för ca 50-60 bilar. Då det 
saknas markerade p-platser på den öppna vändytan finns det, 
på fina sommardagar då ytan är maximalt utnyttjad, problem 
med bristande framkomlighet för bl a badresors bussar. 
För att komma till rätta med detta och skapa en säkrare 
och tryggare trafikmiljö, kommer ytan både att utökas och 
organiseras upp för ett mer effektivt nyttjande. Alla parke-
ringsplatser markeras (ca 70 st), så att erforderliga körytor 
och angörningsplatser för bussarna tydligt framgår. Planens 
genomförande möjliggör även en utökning av ca 45 parke-
ringsplatser för friluftslivets behov på del av grusplanen, se 
illustration sid 11.

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

Den planerade förskolan beräknas alstra drygt 400 fordon/
dygn, som kommer att fördelas mellan Badstrandsvägen 
och Hästhovsvägen. Även med den tillkommande trafiken 
betraktas dessa vägar som lågtrafikerade. 

Kapacitetsanalyser visar att korsningen Badstrandsvägen – 
Göteborgsvägen kommer att ha tillfredsställande kapacitet 
även med hänsyn tagen till den tillkommande trafiken från 
förskolan. 

Cirka 110 meter söder om Göteborgsvägen korsas järnvägen, 
Kust till Kust-banan. Järnvägen korsas i plan och korsningen 
är försedd med bommar. Vid fällda bommar ryms cirka 13 
bilar i kö innan en eventuell kö når upp till Göteborgsvägen 
och påverkar framkomligheten på denna. En beräkning 
av teoretisk kölängd vid olika bomfällningstider visar att 
magasinslängden mellan järnvägen och Göteborgsvägen är 
tillräcklig för att klara det tillskott av trafik som planförslaget 
beräknas ge upphov till.
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drygt 100 meter, vilket motsvarar cirka 13 bilar i kö innan kön når upp till Göteborgsvägen 

och riskerar att påverka framkomligheten på denna. 

 

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

Badstrandsvägen avslutas med en vändplan och parkering vid Badresors lokaler och 

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

alstrar en del trafik.  

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

strax söder om plankorsningen med järnvägen.  

2.5.4 Korsningen Badstrandsvägen/Göteborgsvägen (väg 1757)  

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

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

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

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

kvart vilket framgår av Figur 6 nedan. 

 

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

Trafikutredningen ger även förslag på hastighetsdämpande 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Hästhovsvägen som 
skulle kunna bli aktuella tillsammans med en omreglering 
eller rekommenderad hastighet på 30 km/h. Exempel på 
åtgärder är väglins (”minirondell”) i korsningen Badstrand-
svägen-Hästhovsvägen, avsmalningar med gupp, siktröjning 
eller väglinjemålning för att smalna av vägbanan och ge 
utrymme för oskyddade trafikanter. Åtgärderna kommer 
att bekostas av Borås stad, men genomföras av Sjömarkens 
vägförening som är väghållare (se mer under avsnitt 12. 
Planens genomförande).
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Inom parkeringsytan ska även cykelparkeringar anordnas. 

Övergripande trafikfrågor
Trafikverket planerar åtgärder för utökad kapacitet i Lunda-
skogsrondellen samt sträckan härifrån till Viaredsmotet. 
Planerad byggstart är våren 2020. Dessa åtgärder kommer att 
innebära en väsentligt ökad framkomlighet på Göteborgsvä-
gen genom Sjömarken.

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

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

Borås Stad arbetar också med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas 

hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar 
av staden och således ingår den trafikökning som det aktuella 
planområdet genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms 
därmed inte vara nödvändigt. 

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

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

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

Området avvattnas idag till befintliga diken som bidrar till 
att fördröja dagvattnet. Det finns ett dike sydväst om parke-
ringen som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om planom-
rådet, se illustrationsbild nedan. Diket kommer fortsatt att 
användas för avledning och fördröjning av dagvatten från 
planområdet. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras 

Befintliga diken leder dagvattnet till Viaredssjön söder om planområdet. Blåstreckad linje visar ungefärlig placering av diken och utlopp. (flyg foto Eniro TerraTec).
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på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte 
avleder mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10 
årsregn, jämfört med befintliga förhållanden. 

Den befintliga parkeringsytan är sedan tidigare hårdgjord. 
Förslaget innebär att den hårdgjorda ytan kommer att utökas 
något åt öster och söder. Befintliga naturdiken bedöms ha 
kapacitet att omhänderta även tillkommande dagvatten från 
den utökade parkeringsytan.

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

Brandvatten
Närmaste brandpost ligger cirka 500 meter i från planområ-
det. Brandvatten föreslås tas i från Viaredssjön.

Värme
Fjärrvärme finns fram till Hästhovsvägen 22.

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

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

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är i vissa delar kuperat med marknivåer mellan 
+154 och +165 meter. Området för förskolan består till 
största delen av en öppen gräsyta som är tämligen flack med 
svag sluttning mot söder. Den är omgiven av tre kullar. Dessa 
är bevuxna med buskar och träd, främst björk. 

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

Inom planområdet finns inga kända naturvärden. Befintliga 
träd inom förskoleområdet bör dock behållas om möjligt.

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

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

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



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 11

inte att påverkas negativt av planförslaget. Badverksamheten 
använder idag den öppna gräsytan som planläggs, men det 
finns möjlighet att iordningsställa och att använda andra ytor 
söder om Badresors lokal. Planförslaget innebär att befintlig 
angöringsväg till Badresors lokal kommer samnyttjas med 
förskolan och behöver breddas söderut, vilket detaljplanen 
möjliggör. 

Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. 
Inhägnandet av förskolegården görs så att pulkabacken 
fortsatt kan användas. Det innebär att backen integreras i 
förskolegården och att den är tillgänglig för allmänheten på 
kvällar och helger.

Enligt Borås Stads lokalprogram för förskolor behövs en 
lekyta på cirka 25 m2 per barn och därutöver behövs ytor för 
förråd etcetera. För en förskola med sex avdelningar (cirka 
120 barn) innebär det en lekyta på minst 3000 m2. Ytan kan 
användas till lek, samt fysisk och pedagogisk aktivitet för 
förskolan. Det finns även möjlighet att använda närområdets 
natur- och lekytor för större variation och ytor. Inom plan-
området finns ca 5 500 m2. utrymme för förskolegården..  

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

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

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

Planområdet ligger i utkanten av grönområdet och planläggs 
delvis för friluftsliv där större parkeringsytor för besökare 

möjliggörs. Skolområdet innebär att del av grönområdet 
ianspråktas under den tid då verksamheten pågår medan 
skolgården kan vara tillgänglig för allmänheten övrig tid. 

Karta över planerade kompensationsåtgärder.

Friluftsområdet Sjömarksbadet (bild Ramboll).

B

A
C

D

E

Halva grusytan söder om planområdet planeras bli bollplan som en kompensations-
åtgärd och halva möjliggörs för parkering..

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av att 
området är utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom friluftsområ-
de med höga natur- och rekreationsvärden. Kompensationen 
föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv och 
rekreation inom andra delar av Sjömarksbadet. Gräsytan som 
ianspråktas för förskolan används idag av Badresors verk-
samhet och det är framförallt denna användning av området 
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som ska kompenseras. Pulkabacken föreslås vara kvar. Efter 
möte och platsbesök med berörda förvaltningar har dessa 
åtgärder föreslagits (se bild sidan 11) : Bordtennisborden 
(A) flyttas norrut (B). Inom området där bordtennisborden 
står idag planeras en gräsyta (A) där vid behov en sarg kan 
placeras. Hundgårdens staket flyttas så att kullen (C) blir del 
av Badresors lekområde. Boulebanan (D) tas bort. Denna 
yta används sedan som samlingsplats när barnen kommer ur 
bussarna. På grusytan (E) sydväst om parkeringen kommer 
en gräsbevuxen yta för bollspel iordningsställas på västra 
delen och den östra delen används som parkeringsyta vid 
behov. Föreslagna kompenstationsåtgärder kan ske med stöd 
av gällande detaljplan som anger användningen friluftsliv.

Geoteknik och radon
Det har utförts en geoteknisk utredning för planområdet 
(Cowi, 2019-04-01). Undersökningarna visar att jordlager-
följden i området består av friktionsjord ovan berg. I vissa 
delar återfinns fyllning. Friktionsjorden varierar mellan siltig 
sand och grusig sand. Djup till fast botten varierar mellan 1,0 
och 4,5 m. Enligt tolkningar från SGU:s jorddjupskarta är 
jorddjupen inom aktuellt område 1-5 m.

Skogspartierna i området är lätt kuperade med en marklut-
ning om maximalt 1:3 och med stora synliga block. Vid 
områdets norra gräns passerar kust-till-kust banan i skärning 
med lutning på ca 1:2. 

Jordlagerföljden i kombination med de grunda djupen till fast 
botten och markytans lutning medför att stabilitetsförhål-
landena bedöms vara tillfredställande.

Lokalt i områdets norra del finns höjdparti där markytans 
lutning uppgår till ca 1:2, vilket dock är begränsat till järn-
vägens skärning. Befintliga stabilitetsförhållanden bedöms 
vara tillfredställande. Höjdpartiet är idag bevuxet av träd vars 
rötter har en armerande effekt på små ytliga glidytor. Det 
rekommenderas därför att befintliga träd behålls.

Befintlig parkerings- och vändyta kommer att fortsätta 
användas som parkeringsyta. Inga större förändringar antas i 
höjdsättning. Utifrån dessa förutsättningar bedöms stabilite-
ten vara tillfredställande.

Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållanden kontrolleras. 
Vid en eventuell framtida utbyggnad på höjdpartierna och 
närmre järnvägen bör stabilitetsförhållandena kontrolleras 
noggrannare.

Jordlagerföljden inom området består i huvudsak av 
friktionsjord med ringa jorddjup. Den organiska jorden är 
sättningsbenägen och förutsätts schaktas bort i samband med 
grundläggning av byggnader och parkeringsytor. Sättning-
arnas storlek, vid måttliga laster, förutsätts bli små och ske 
relativt momentant. 

Vy över planområdet med befintliga kullar som naturligt skydd mot järnvägen (bild Ramboll).  
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Grundläggningsförhållandena inom området bedöms som 
goda. Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas med 
platta på mark, separata plattor eller längsgående sulor efter 
att eventuell mulljord schaktats bort. För att undvika ojämna 
sättningar och erhålla en bra undergrund bör befintliga 
jordlager packas innan grundläggningsarbeten påbörjas.

Radonmätningar behöver utföras före byggnation. 

Hydrogeologiska undersökningar (grundvattenrör) har 
utförts som visar på en fri grundvattenyta på ca 0,8-1,3 m 
under markytan vilket motsvarar en nivå på ca +154 till 
+155. I samband med de geotekniska skruvprovtagningarna 
har ingen fri grundvattenyta observerats. 

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

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet ligger som närmast cirka 170 meter från 
Viaredssjön. För Viaredssjön gäller ett utvidgat strandskydd 
på 200 meter. Planområdet omfattas inte av strandskydd 
idag. Strandskydd inträder vid ändring och upphävande av en 
detaljplan.

Nuvarande detaljplan på platsen är tillkommen 1955. Detta 
årtal ligger före den 1 juli 1975 då strandskyddet infördes 
i kommunen och strandskydd inföll därför inte på platsen 
eftersom där fanns en gällande plan. Strandskydd på 100 
meter från stranden inträder därför då detaljplanen från 1955 
upphävs. Planområdet ligger dock över 100 meter från sjön 
och berörs därmed inte av strandskyddet.

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

För Viaredssjön beräknas maxnivå för dagens 100-årsflöde 

till +151,5 meter och i ett scenario för framtida 100-årsflöde 
+ 151,8 meter. Maxnivå för beräknat högsta flöde har 
beräknats till +152,8 meter. Planområdet ligger högre, på en 
lägsta nivå av +154 meter.

Topografin medger att skyfall naturligt kan avrinna ytledes 
ur området åt väster och söder. Vid projektering ska den 
planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter och 
instängda områden undviks samt att marken höjdsätts så att 
vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån byggnader, samt på 
ett sådant sätt att det inte påverkar Badresors byggnad eller 
järnvägen.

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

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

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

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

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

Den här detaljplanens genomförande med tillskott av en 
förskola bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vatten för Viaredssjön negativt. Oljeavskiljning föreslås för 
parkeringsytorna, vilket skulle vara en förbättring från idag.

Stora synliga block i skogspartiet i nordvästra delen av området. (COWI)
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Mätklass II
Grundkarta

N

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Skyddszon mot buller och risk. Vall, plank eller motsvarande
ska uppföras.

m1

Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområde förskola (S1) är
1400 m2, där inte annat anges.

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras. Bullerskydd får uppföras.

 Byggnadens höjd och utformning
Högsta byggnadshöjd i meter. Teknikvåning får byggas utöver
byggnadshöjd.

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

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

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

Planavgift debiteras vid bygglov

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Friluftsliv

Skydd mot störningar

ILLUSTRATIONSKARTA

Karta ritad av Ramboll.

SBN

SBN

Badstrandsvägen

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 3 meter.

e1

FörskolaS1

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativgräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

Enbart komplementbyggnader. Största sammanlagda
byggnadsarea är 150 m2.

Byggnadsteknik
b1

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Administrativ- och egenskapsgräns

Mark och vegetation
Naturmarkn1

Parkering, återvinningsstation och väg får anläggas.n2

Utformningen får inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.n3

Fasader och tak ska utföras med ytskikt i obrännbart material.b2

Entréer får inte vara vända mot järnvägen. Utrymning bort
från järnvägen ska vara möjlig.

b3 Ventilationsintag ska placeras högt och riktas bort från
järnvägen. Nödavstängning av ventilation ska vara möjlig.

Startbesked får inte ges för förskola förrän barriär/skydd har uppförts längs järnvägen
som motverkar trafikbuller och risk att brandfarlig vätska kan rinna in i
förskoleområdet. För att stoppa utläckande vätska ska barriären uppföras där
marknivån är längre än +162 meter inom förskoleområdet och vara minst 0,5 meter
hög samt tät i nederkant, alternativt ett 0,5 meter djupt dike.

0,0

Bullerskydd ska uppföras.m2

SBN

Endast komplementbyggnad får uppföras. Bullerskydd får
uppföras.

2019-04-24
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N

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

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Skyddszon mot buller och risk. Vall, plank eller motsvarande
ska uppföras.

m1

Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområde förskola (S1) är
1400 m2, där inte annat anges.

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras. Bullerskydd får uppföras.

 Byggnadens höjd och utformning
Högsta byggnadshöjd i meter. Teknikvåning får byggas utöver
byggnadshöjd.

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

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

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

Planavgift debiteras vid bygglov

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Friluftsliv

Skydd mot störningar

ILLUSTRATIONSKARTA

Karta ritad av Ramboll.

SBN

SBN

Badstrandsvägen

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 3 meter.

e1

FörskolaS1

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativgräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

Enbart komplementbyggnader. Största sammanlagda
byggnadsarea är 150 m2.

Byggnadsteknik
b1

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
Staket
Träd
Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Administrativ- och egenskapsgräns

Mark och vegetation
Naturmarkn1

Parkering, återvinningsstation och väg får anläggas.n2

Utformningen får inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.n3

Fasader och tak ska utföras med ytskikt i obrännbart material.b2

Entréer får inte vara vända mot järnvägen. Utrymning bort
från järnvägen ska vara möjlig.

b3 Ventilationsintag ska placeras högt och riktas bort från
järnvägen. Nödavstängning av ventilation ska vara möjlig.

Startbesked får inte ges för förskola förrän barriär/skydd har uppförts längs järnvägen
som motverkar trafikbuller och risk att brandfarlig vätska kan rinna in i
förskoleområdet. För att stoppa utläckande vätska ska barriären uppföras där
marknivån är längre än +162 meter inom förskoleområdet och vara minst 0,5 meter
hög samt tät i nederkant, alternativt ett 0,5 meter djupt dike.

0,0

Bullerskydd ska uppföras.m2

SBN

Endast komplementbyggnad får uppföras. Bullerskydd får
uppföras.

2019-04-24
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Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viaredssjön. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

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

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

En ny förskoleverksamhet innebär möjlighet för en ny 
mötesplats i området. Föreskolgården kan även användas 
av allmänheten då verksamhet inte pågår och blir då en 
del av mötesplatsen som Sjömarksbadet utgör. Planområde 
och byggrätt är utformat på ett sådant sätt att pulkabacken 
fortsatt kan användas. Pulkabacken inkluderas i förskolegår-
den men är tillgänglig även för andra barn kvällar och helger. 
Förskolelokalen skulle eventuellt kunna användas för annan 
verksamhet då förskoleverksamhet inte bedrivs.

Barnkonsekvenser
Med ett genomförande av detaljplanen kommer befintlig trot-
toar längs Badstrandsvägen att byggas ut ända till förskolan 
och befintlig parkeringslösning kommer att struktureras upp. 
I och med det kommer tillgängligheten till Sjömarksbadet 
som helhet att förbättras för barn och andra som inte kör bil. 
Med en utformning av parkeringen som gör denna tydligare 
minskar risken för farliga situationer då det är tydligare för 
fotgängare och cyklister var det är lämpligt att gå och var de 
kan förvänta sig fordonstrafik. 

Lokaliseringen innebär risk att barn utsätts för bullerstörning 
och risker med farligt gods. I planen har införts regleringar 
för att minska risker med farligt gods (se mer under rubriken 
Risk). Buller innebär ökad risk för framtida ohälsa samt 
kan påverka inlärning. Förutsättningar finns dock, att med 
bullerskärmning av gård, uppnå naturvårdsverkets riktlinjer 
för buller på skolgård för en stor del av gården (se mer under 
rubriken Buller). 

Ett plangenomförande innebär också att en förskola kan 
byggas i ett naturskönt område med goda förutsättningar för 

lek. Gårdens topografiska förutsättningar innebär att delar av 
gården inte kommer att vara fullt tillgänglig för personer med 
rörelsehinder, men också att gården har goda förutsättningar 
att erbjuda varierade och sinsemellan olika lekmiljöer. 
Gården erbjuder både öppna solbelysta ytor och naturmark 
med skogspartiet på kullen.

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

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 
har gemensamt tagit fram en riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods (2006). Enligt denna bör 
skola inte förläggas närmare än i Zon C, på 100-150 meters 
skyddsavstånd. Planerad bebyggelse följer inte dessa riktlinjer 
och en kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods 
har därför tagits fram för planområdet (COWI, 2019-05-02). 
I riskanalysen används begreppen individrisk och samhälls-
risk. Individrisk är risken för en enskild individ som befinner 
sig i närheten av en riskkälla. Samhällsrisken är risken för en 
grupp människor som befinner sig i ett riskområde. 

Riskutredningen bedömer att risknivåerna inom planområdet 
är tolerabla för lokaliseringen av en förskola, förutsatt att de 
i utredningen föreslagna skyddsåtgärderna beaktas. Utomhus 
på ett avstånd som överstiger 50 meter från järnvägen och 
inomhus på ett avstånd som överstiger 25 m från järnvägen 

Illustration över olika avståndsintervall från Kust till kustbanan över planerad och 
befintlig bebyggelse ( från riskutredning, COWI)    
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så är individriskerna även utan skyddsåtgärder acceptabla. 
För uteytor som är närmare järnvägen än 50 m krävs en 
skyddsåtgärd i form av en vall som, i kombination med 
de befintliga kullarna minskar riskerna på lekplatsen till 
en acceptabel nivå. Inom 25 m från järnvägen föreslås en 
bebyggelsefri zon och inom 50 m från järnvägen föreslås 
följande skyddsåtgärder för byggnaderna: 1) entréer ska inte 
vara vända mot järnvägen; 2) utrymning bort från järnvägen 
ska vara möjlig; 3) alla fasader inklusive tak ska utformas 
med ytskikt i obrännbart material; 4) ventilationsintag för ny 
bebyggelse ska placeras högt upp och vetta bort från järnvä-
gen. De skyddsåtgärder som föreslås i riskutredningen har i 
detaljplanen säkerställts genom planbestämmelser. 

Riskutredningen bedömer det inte som motiverat att över-
väga en annan lokalisering av förskolan givet de risknivåer 
som erhållits. Men det är likväl rimligt att förskolegården 
utformas på ett sådant sätt att gården längst från spåren blir 
mest attraktiv för lek, och därmed skapa ett så stort avstånd 
till järnvägen som möjligt. 

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

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

En bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, revidering 
2019-04-10) har beräknat ljudnivåer utomhus från järnväg 
för skolområdet utifrån placering av förskolebyggnad i 
nordväst, (se sida 17). Naturvårdsverkets riktvärde för 
ekvivalentnivå på den del av skolgården som är avsedd för 

Beräknade bullervärden från järnvägstrafik, prognosår 2040, A-vägd dygnsekvivalent ljudnivå 1,5m över mark, med  placering av bullerskärmar åt norr och väster. (utsnitt 
från bilaga 1, bullerutredning, Gärdhagen akustik AB)
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lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls på 75 % av den 
beräknade ytan. Riktvärde för maxnivå klaras över en något 
större yta. Resultat förutsätter hög bullervall/skärm åt norr 
samt bulleravskärmning åt väster med byggnad och vall. 
Då terrängen är kuperad kan kullarna bli en naturlig del av 
vallen. Ljudnivå från vägtrafik har beräknats och funnits vara 
lägre än ljudnivå från järnvägstrafik. 

Förskolebyggnad blir en del av bulleravskärmningen mot 
skolgården. Byggnaden exponeras då delvis för mycket höga 
ljudnivåer, vilket ställer stora krav på byggnadens ljudisole-
ring. 

Åt norr innebär en bulleravskärmning som anpassas till 
befintlig terräng och skulle bli cirka två meter på kullarna 
och som högst cirka sex meter där marken idag ligger lågt. 
En sådan vall skulle även utgöra skydd mot farligt godsleden.  
Förslagen bullerskärm åt väster blir cirka 3 meter hög. 

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

Vibrationer 
En vibrationsutredning har tagits fram för området (FTK, 
2019-03-04). Inom byggrätten för förskola är bedömningen 
att inga vibrationsdämpande åtgärder krävs inför nybyggna-
tion i området norr om befintlig byggnad. Varken för 
människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra att 
skador ska uppkomma på byggnader. 

För området nordost om befintlig byggnad måste val av 
grundläggning och byggnadskonstruktion eller annan åtgärd 
övervägas då det förekommer komfortstörande vibrationer då 
jämvägstrafik passerar. Inom detta område tillåter detaljpla-
nen endast komplementbyggnader. 

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

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

Enligt uppgifter från Trafikverket är störningar från magnet-
fältet ovanliga vid bebyggelse som ligger 20 meter eller mer 

från järnvägens kontaktledning. Planförslaget innebär att det 
inom 25 meter från järnvägen föreskrivs en skyddszon som 
genom utformningen inte får uppmuntra till stadigvarande 
vistelse. Planförslaget medger ingen byggrätt närmare än 
25 meter från järnvägen, viket således innebär att framtida 
utbyggnad inte skulle påverkas av de elektromagnetiska fält 
som omger järnvägssträckan.   

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven S1 är preciserad till förskoleändamål och medger 
att förskola uppförs inom området. 

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

Egenskapsbestämmelser
Byggnaden medges en byggnadshöjd på 8 meter, motsva-
rande två våningar. Teknikutrymmen får byggas över denna 
höjd. För komplementbyggnader, exempelvis förråd, är 
högsta nockhöjd 3 meter.

På förskoletomten får en byggnad med en byggnadsarea 
om 1400 m2. Byggnaden utgör en del av skyddsåtgärderna för 
gården. Byggnadsarean är den yta som byggnaden upptar på 
marken.

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

Delar av området för friluftsliv är idag naturmark och 
planbestämmelsen n1 innebär att det fortsatt ska vara det. 
Bestämmelsen n2 möjliggör utökning av parkeringsytan, att 
en bredare angöringsväg till Badresors lokal kan anläggas och 
att återvinningsstationen kan vara kvar.

Prickmark innebär att byggnader inte får uppföras där. Dock 
tillåts bullerskydd. Inom 25 meter från järnvägen får inte 
byggnad uppföras på grund av närheten till farligt godsled. 
Korsmark innebär att endast komplementbyggnad får 
uppföras. Östra delen av förskoleområdet har planlagts som 
korsmark för att bevara kullen samt för att en placering i 
denna del av planområdet är mindre lämplig med hänsyn till 
risk och vibration.

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

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

Bestämmelserna avseende byggnadsteknik b1, b2 och b3 är 
skyddsåtgärder som krävs inom 50 meter från den farligt 
godsled som järnvägen utgör.

Administrativa bestämmelser
Ytor markerade med u innebär ett markreservat för befintliga 
och nya ledningar samt att möjliggöra utrymme för att kunna 
flytta närliggande ledningar dit.

En skyddsbestämmelse har införts för förskoleområdet för 
att säkerställa att en barriär uppförs längs järnvägen, som ska 
motverka trafikbuller samt risk för att brandfarlig vätska kan 
rinna in i skolområdet. Denna skyddsåtgärd är ett villkor för 
att få startbesked för förskola. Förslag på barriär kan vara 
vall, dike eller plank/vägg som är tät i nederkant. Ur risksyn-
punkt ska det placeras i de delar av gården som ligger lågt i 
förhållande till järnvägen och ur bullersynpunkt kan skyddet 
behöva bli både längre och högre.

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

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

Översiktlig planering
Planområdet är beläget inom område som i översiktsplanen 
för Borås 2018 anges som natur- och rekreationsområde. 
Enligt översiktsplanen ska Klass I och II-områden i 
Grönområdesplanen inte påverkas negativt då ny bebyggelse 
uppförs. Planområdet ligger inom Klass II - område och 
tar en mindre del av grönområdet i anspråk, se vidare under 
rubriken Grönområdesplan i kapitel 5 Mark.

Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintligt 
bestånd, nära kollektivtrafikstråk, vilket innebär att framtida 

bebyggelse kan använda den redan utbyggda infrastrukturen. 
Förtätning och samutnyttjande av resurser bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. 

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

Planförslaget anses vara i enlighet med planprogrammet.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i 
redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både samut-
nyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

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

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

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

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

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

Undersökning av betydande                   
miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för förskola samt friluftsliv och i planbestämmel-
ser hanteras risk och möjligheten för skyddsåtgärder. Slutsat-
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sen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, inte erfordras för att de uppkomna miljöfrågorna 
kan hanteras genom planprocessen och vid behov genom 
särskilda utredningar, och att eventuella kompensationsåtgär-
der undersöks och redovisas i denna plan. 

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

 » Säkerhet utifrån närheten till farligt godsled.

 » Buller och vibration.

 » Översvämningsrisk.

 » Allmänhetens tillgång till badplatsen och rekreations-
området.

 » Geoteknik.

 » Trafiksituationen.

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

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

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) inom planområdet gör exploatören 
en framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett 
investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna kvartersmark består i huvudsak av en väg och 
parkering. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant 
sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder 
mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10 
årsregn, jämfört med befintliga förhållanden. Oljeav-
skiljare och den centrala fördröjningen av dagvatten 
för parkeringsytorna samt avstängningsfunktion för 
släckvatten bekostas av investeringsprojektet och 
exploatören ansvarar för att åtgärderna blir utförda. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) ansvarar 
sedan för framtida skötsel av parkeringen.

 » Exploatören ansvarar för byggnation av en förskola 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, orga-
nisering av parkeringsytan, in- och utfart till förskolan 
samt förlängning av trottoaren utmed Badstrandsvägen. 

Exploatören ansvarar även för framtida drift och 
underhåll av dessa anläggningar (inom kvartersmark S) 
förutom den ovan nämnda parkeringen (inom kvarters-
mark N) som i framtiden ska skötas av FoF.

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

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

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

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

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

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

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

Dialog och eventuellt avtal krävs med Trafikverket för att 
korsa under järnvägen med ledningsdragning för elledningar.
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Ledningar
Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

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

Fastighetsrättsliga frågor

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

Fastighetsbildning och servitut
De delar av planområdet som omfattas av kvartersmark för 
förskola (S) kan komma att bilda en egen fastighet. Hästhovs-
vägen och del av Badstrandsvägen ingår i gemensamhets-
anläggningen Räveskalla ga:3, som förvaltas av Sjömarkens 
Vägförening. Lantmäterimyndigheten, som ansvarar för 
fastighetsbildningen, kan komma att besluta om att den nya 
fastigheten ska få del i Räveskalla ga:3.

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt.

Fastighetskonsekvenser Borås Räveskalla 1:36
Ny byggrätt för förskola (S) tillskapas. Servitut, alternativt 
ledningsrätt, för underjordiska ledningar inom område 
markerat med u kan komma att belasta fastigheten.

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

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

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

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

 » Exploatören får kostnader för de hastighetsdämpande 

och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hästhovsvägen 
som kommer att behövas.

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

 » Exploatören får kostnader för de åtgärder som krävs för 
omhändertagande av dagvatten.

 » För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 
benämnt med (N) i planen gör exploatören en 
framställan till Kommunstyrelsen (KS) om ett investe-
ringsprojekt, en egen post i budgetframställan. Denna 
del av kvartersmarken består i huvudsak av en väg 
och parkering. Investeringsprojektet ska även omfatta 
kostnader för oljeavskiljare och den centrala fördröj-
ningen av dagvatten för parkeringsytorna som föreslås 
ske inom planområdet genom damm eller magasin. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) får kostnader 
för den framtida skötseln av denna kvartersmark.

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

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

 » Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens 
genomförande och byggnation av förskola bekostas av 
exploatören. En fastighet ska bildas, vilken avstyckas 
från Räveskalla 1:36. Fastigheten kommer följa kvarter-
smarken för förskolas avgränsningar. Om Lantmäteri-
myndigheten vid kommande fastighetsbildning beslutar 
att den nya fastigheten ska få del i gemensamhetsan-
läggningen Räveskalla ga:3, så får exploatören kostna-
der för de utdebiteringar som Sjömarkens Vägförening 
beslutar om.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 
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Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900, SFS 2014:900).

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

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

 » Undersökning av betydande miljöpåverkan

 » Riskutredning (COWI, 2018-08-20, rev 2019-05-02)

 » Trafikutredning (SWECO, 2018-06-11, rev 2019-03-27)

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-04-27, 
rev 2019-04-15)

 » Geoteknik PM och markteknisk undersökningsrapport 
(Cowi, 2019-04-01)

 » Vibrationsutredning (FTK AB, 2019-03-04)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med re-
presentanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult har 
varit Ramboll genom Job van Eldijk och Pauline Sandberg. 
Handläggare från Borås Stad har varit Elena Eckhardt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
17 september 2018 har ägt rum under tiden 8 oktober – 5 
november 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Samrådsmöte hölls i Badresors lokal i Sjömarken 2018-10-16. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

14 remissinstanser och 9 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. Därutöver har synpunkter skickats in 
från 13 övriga.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarandet 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Avsnitten vibration och geoteknik har lagts till i 
planbeskrivningen då dessa utredningar tagits fram som 
underlag till planen. 

 » Avsnitten om trafik, buller samt risk har även justerats 
i planbeskrivningen eftersom dessa utredningar har 
reviderats. 

 » Justeringar och förtydliganden har även gjorts i 
planbeskrivningen, framförallt i avsnitten bebyggelse, 
gator och trafik, kompensationsåtgärder, strandskydd, 
teknisk försörjning, genomförandebeskrivningen och 
planbestämmelser. 

 » Användningen på plankartan har preciserats till 
förskola, och placeringen av huvudbyggnaden har 
begränsats till den västra sidan. Planbestämmelser om 
exploateringsgrad, byggnadshöjd och skyddsåtgärder 
har justerats. Detta på grund av inkomna yttranden, 
reviderade utredningar samt vidareutvecklat exploate-
ringsförslag. 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sjömarken, Del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad, upprättad den 15 april 2019.

1. Yttranden från remisspart 25

S1 Kommunstyrelsen  25

S2 Länsstyrelsen  25

S3 Trafikverket  27

S4 Tekniska nämnden 27

S5 Miljö- och konsumentnämnden   27

S6 Borås Energi och Miljö  28

S7 Borås Elnät  28

S8 Lantmäterimyndigheten 28

S9 Förskolenämnden  28

S10 Kulturnämnden  28

S11 Räddningstjänsten  29

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  29

S13 Lokalförsörjningsnämnden  30

S14 Sociala omsorgsnämnden  30

2. Yttranden från sakägare 30

S15 Räveskalla 1:22 30

S16 Räveskalla 1:12 31

S17 Räveskalla 1:588 31

S18 Räveskalla 1:13 34

S19 Räveskalla 1:14    

S20 Räveskalla 1:15 35

S21 Räveskalla 1:576 35

S22 Hästhovsvägen 27 36

S23 Poolen 5 36

S24 Räveskalla 1:587 36

3. Synpunkter från övriga 37

S25+26 Mörtstigen 9 (har kommit två exakt lika 

yttranden från personer på denna adress)  37

S27 Mörtstigen 5 37

S28 Allén 6 Sjömarken  38

S29 Räveskalla 1:23 38

S30 Räveskalla 1:112 38

S31 Räveskalla 1:577 39

S32 Räveskalla 1:579 39

S33 Räveskalla 1:124 40

S34 Räveskalla 1:124 40

S35 Allén 8 40

S36 Hästhovsvägen 21 40

S37 Hästhovsvägen 15 41

S38 Hästhovsvägen 4 41

S39 Maskrosvägen 17 41

S40 Hästhovsvägen 15 41
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 » Planbestämmelse avseende strandskydd har tagits bort 
på grund av att planområdet inte omfattas av strand-
skydd. 

 » Den gemensamma angöringsvägen har lagts inom 
användningen Friluftsliv, så som övrig väg.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 § SBN 
2018-000235 att sända detaljplanen för samråd.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

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

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlande bedömning är följande:
Med hänsyn till förekomsten av buller, risken för olyckor 
samt den barriäreffekt som järnvägen och gamla väg 40 

innebär anser Länsstyrelsen att platsen är mindre lämplig 
ur ett barnperspektiv även om friluftsområdet vid sjön kan 
innebära en tillgång i sammanhanget.

Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att frågor 
som berör hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor eller 
erosion behöver lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen befarar inte att:
 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Länsstyrelsen anser dock att detaljplanens planeringsunderlag 
avseende geoteknik samt vibrationer behöver uppdateras. 
Slutsatserna behöver sedan värderas. Nödvändiga bestäm-
melser som säkerställer en god vistelsemiljö med hänsyn till 
hälsa och säkerhet behöver sedan tillföras plankartan innan 
planen antas.

Risk: det framgår av planbestämmelserna att skyddsvallen 
utmed järnvägen ska finnas på plats innan startbesked ges för 
byggnation av förskola. Länsstyrelsen anser att det även ska 
framgå hur hög och lång skyddsvallen behöver vara samt att 
den ska vara tät i nederkant.

Vibrationer: det saknas en bedömning kring risken för 
vibrationer inom planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar en 
sådan bedömning samt om förutsättningar finns att uppnå 
riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS.

Geoteknik: länsstyrelsen förutsätter att en bedömning kring 
de geotekniska förutsättningarna finns framme till gransk-
ningsskedet.

Råd i enlighet med PBL och MB
Placering och utformning: planbeskrivningen anger att 
planen möjliggör olika alternativa placeringar av byggnad 
inom området så länge skyddsavstånd mot järnvägen hålls 
och riktvärden för buller klaras. Länsstyrelsen förordar i sin 
riskpolicy ett längre avstånd från farligt godsled till förskolor 
eller skolor än vad som blir fallet här och hade hellre sett än 
annan placering. Har kommunen utrett alternativ placering? 
Länsstyrelsen anser normalt att skyddsavstånd är att föredra 
och att det är lämpligt att placera en byggnad så långt 
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som möjligt från riskkällan. Ett ökat avstånd skapar också 
utrymme för framtida förändringar. Typen av verksamhet 
som planeras innebär utomhusvistelse. I det här fallet är 
det kanske mer lämpligt att förskolegården ligger i skydd av 
byggnad då det kan vara svårt att skydda barn som befinner 
sig utomhus. Detta bör bedömas och värderas till gransk-
ningsskedet.

Buller: länsstyrelsen bedömer att gällande riktvärden för 
buller kan uppnås på platsen. Kommunen bör dock resonera 
kring hur bebyggelsen ska utformas så att ljudmiljön blir så 
god som möjligt. Ett godståg kan ge bullerstörningar som 
överstiger 70 dBA maximal nivå upp till 350 meter ifrån 
järnvägen. Även om det enligt allmänna råd och trafikbul-
lerförordningen ges utrymme för att maximal ljudnivå kan 
överskridas ett visst antal gånger per timme kan sådana 
bullernivåer innebära påtagliga störningar.

Översvämning till följd av skyfall: i planbeskrivningen fram-
går att planområdet inte påverkas av befintliga eller framtida 
översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskar-
tering. En bedömning av risken för översvämning till följd 
av skyfall finns inte med. Länsstyrelsen rekommenderar att 
ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. 
Kommunen behöver redovisa i planbeskrivningen hur 
planområdet kan påverkas av en nederbördsmängd av detta 
slag.

Förhållande till översiktsplan: detaljplanen uppges inte strida 
mot intentionerna i översiktsplanen som anger grönområde 
som utpekad användning. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att förskolan, rätt utformad, kan fungera på platsen utifrån 
översiktsplanen då platsen idag är anspråkstagen.

Strandskydd: kommunen skriver på sidan 11 i planhandlingen 
att strandskyddet på platsen är utvidgat till 200 meter. 
Detta stämmer för Viaredssjön men inte för det aktuella 
planområdet. Nuvarande detaljplan på platsen är tillkommen 
1955. Detta årtal ligger före den 1 juli 1975 då strandskyddet 
infördes i kommunen och strandskydd inföll därför inte på 
platsen eftersom där fanns en gällande plan. Strandskydd på 
100 meter från stranden inträder därför då detaljplanen från 
1955 upphävs. Planområdet ligger dock över 100 meter från 
sjön och berörs inte av detta.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB): kommunen 
har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedöm-
ning. Således behöver inte en MKB tas fram. 

Kommentar 
En beskrivning av barnkonsekvenser har införts i planbe-
skrivningen under rubriken Sociala perspektiv. Trafikut-
redningen har kompletterats gällande barns skolvägar. Med 
bullerskydd enligt förslaget kan naturvårdsverkets råd för 
buller på skolgårdar hållas på de uteytor som är avsedda 
för lek och rekreation. Planområdet ligger enligt gjord 
riskutredning inom ALARP-området och åtgärder för att 
minska risken har därför införts som bestämmelser. ALARP 
är förkortning för As Low As Reasonably Practicable och 
”ALARP-området utgör den gråzon i risknivåer där risken är 
större än vad som anses godtagbart utan åtgärder, samtidigt 
som den är lägre än vad som kan ses som helt oacceptabelt” 
(Magnusson J., 2014, Tillämpning av ALARP-principen 
i riskanalyser utförda vid fysisk planering, Lund tekniska 
högskola). 

Barriärverkan torde vara ett relativt litet problem då 
förskolebarn generellt sett inte ensamma rör sig till och från 
sin förskola. Längs Badstrandsvägen finns trottoar utbyggd, 
liksom längs Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Busshåll-
plats finns inom 200 meter från området. Utifrån ortens 
förutsättningar med huvuddelen av bostadsbebyggelsen norr 
om Göteborgsvägen och målpunkter vid sjön är det Borås 
Stads bedömning att rimliga åtgärder för att minska barri-
ärverkan och för att säkerställa tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter gjorts. 

En geoteknisk utredning och en vibrationsutredning har 
tagits fram. Byggrätten har avgränsats för att undvika de 
områden där högst vibrationer uppmätts. 

En riskutredning har tagits fram för planområdet. Utredning-
ens slutsats är att med de bestämmelser som föreslås i planen 
är individrisken acceptabel. Samhällsrisken ligger inom 
ALARP-området också med genomförda åtgärder, men är 
likväl låga. Plankartan har kompletterats med att vall/plank 
ska vara tät i nederkant, utföras där marknivån understiger 
+162 meter och vara minst 0,5 meter hög (alternativt ett dike 
med motsvarande djup). Syftet med åtgärden är att förhindra 
att brännbara vätskor rinner in på tomten. De åtgärder som 
föreslås i planen är de som i riskutredningen bedöms som 
effektiva och/eller kostnadsmässigt rimliga, Borås Stad delar 
denna bedömning och bedömer åtgärderna som tillräckliga 
för en acceptabel risknivå.

Aktuell förskolelokalisering är studerad i ”planprogram för 
Sjömarken centrum” som godkändes 2005-11-03. Borås Stad 
gjorde 2009 en lokaliseringsstudie kring framtida förskolor. 
För Sjömarken är två områden utredda. En lokalisering i 
anslutning till Sjömarkenskolan och en lokalisering vid Norra 
Gränsvägen. Lokaliseringen vid Sjömarkenskolan bedömdes 
inte som prioriterad för utbyggnad då detta skulle resultera i 
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en mycket stor skol-/förskoleenhet och att trafiksituationen 
inte bedömdes bli acceptabel. En lokalisering närmare 
Göteborgsvägen bedöms resultera i ett mindre trafikarbete 
totalt sett för orten, då huvuddelen av trafiken ändå passerar 
Göteborgsvägen. Vid Norra Gränsvägen finns en förskola 
med tillfälligt lov och planuppdrag finns för att legalisera 
denna. Ny förskola, alternativt annan tillfällig lösning behö-
ver komma till för att Norra Gränsvägens förskola ska kunna 
byggas ut permanent. Sjömarken har, likt många orter i Borås 
kommun, topografiska förhållanden som gör det svårt att 
hitta tomter lämpliga för förskoleutbyggnad. Efterfrågan på 
bostäder i Sjömarken är stor och en bostadutbyggnad pågår. 
Det är därför nödvändigt att komplettera med ytterligare 
förskolor förutom de som studerades vid lokaliseringsstudien 
2009. Planområdet är ett resultat av detta vidare arbete. 

Bullerutredningen visar att naturvårdsverkets råd för buller 
på skolgårdar kan efterlevas på de ytor som används för lek 
och pedagogisk verksamhet. Undantaget är toppen på kullen 
som kan antas användas relativt sparsamt med undantag för 
under vinterns pulkaåkning. Rådets 50 dBA ekvivalentnivå 
är en låg ljudnivå och Borås Stad ser inte att det är rimligt att 
ytterligare höja ambitionen jämfört med råden. 

Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning om 
skyfallshantering. 

Strandskydd: Planbeskrivningen justeras och planbestäm-
melse tas bort då planområdet inte omfattas av strandskydd.  

S3 Trafikverket 
Trafik: den planerade förskolan beräknas alstra drygt 400 
fordon/ dygn, som kommer att fördelas mellan Badstrand-
svägen och Hästhovsvägen. Trafikverket ser positivt på 
trafikutredningen och slutsatsen att bomfällning samt 
belastningsgrad i korsningen inte kommer påverka väg 1757 
negativt.

Risk: Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna 
transporteras på Trafikverkets järnvägar. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande 
åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska 
placeras på Trafikverkets fastighet. Trafikverket välkomnar 
riskutredningen och att skyddsåtgärder inkluderats i plankar-
tan.

Buller och vibrationer: Trafikverket noterar i bullerutred-
ningen att trafikuppgifterna i tabell 2 som visar tågtrafik 
prognos 2040 att värdena är korrekta bortsett från att medel- 
och maxlängder på moderna motorvagnar och lokdragna 
persontåg har bytt plats. Trafikverket anser att detta ska 
korrigeras.

Trafikverket välkomnar bullerutredningen och ser positivt på 
att Borås planerar utifrån att förskolan ska klara bullernivåer-
na. Trafikverket förutsätter att Borås Stad tillser att gällande 
normer för bullervärden uppfylls och att förskolan placeras 
på ett fördelaktigt sätt för att undvika bullerstörningar.

För byggnader i närheten av järnväg samt högtrafikerade 
vägar finns risk för vibrationer. Nivån 0,4 mm/s vägd RMS 
bör eftersträvas i utrymmen där människor vistas stadigva-
rande.

Fastighetsgräns: Trafikverket har i dialog med kommunen 
i tidigt skede undersökt om fastighetsgränsen i norra delen 
av planen eventuellt ska rätas ut då den för närvarande 
är ojämn. Kommunen önskade återkomma till detta när 
samrådssynpunkterna sammanställts. Trafikverket är öppna 
för fortsatt dialog gällande gränsdragningen.

Kommentar
Bullerutredningen har korrigerats avseende trafikuppgifterna 
enligt synpunkt. Den felaktiga siffran fanns bara i tabellen, 
beräkningarna var gjorda med korrekt underlag.    
Vibrationsutredning är gjord inför granskning. Kommunen 
har inte något önskemål om att göra en fastighetsreglering 
för att räta ut gränsen.

S4 Tekniska nämnden
Tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. Planområdet är 
beläget invid Sjömarkens badplats och kommer att utgöra en 
del av friluftsområdet vid badet. Exploateringen kommer att 
ta i anspråk en mindre del av grönområdet som anges som 
klass 2 enligt Grönområdesplanen varför kompensations-
åtgärder erfordras. Dessa åtgärder kommer att redovisas i 
granskningshandlingen. Tekniska nämnden har inget att 
invända mot upprättat förslag till detaljplan.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av 
kompensationsåtgärder inför granskning.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Planområdet ligger nära järnvägen så bullerskydd och 
säkerhetsavstånd måste uppföras vilket också är infört på 
plankartan.

Ur buller och risksynpunkt förespråkar Miljöförvaltningen 
att byggnaden placeras som ett skydd för buller från järnvä-
gen (förslag A i planbeskrivningen) och därmed låter utevis-
telseytan komma på den skyddade sidan. Det finns andra 
skäl att placera byggnaden närmast parkeringen (förslag B i 
planbeskrivningen). Till exempel kan kullen användas som 
rekreationsytor av boende efter förskolans stängning. Kullen 
och resterande utevistelseytor kan också användas på ett 
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effektivare sätt av förskolan samt att olycksriskerna minskar 
om varuleveranser och andra transporter till förskolan inte 
dras in i området. 

Kommentar
Plankartan har setts över och byggrätten avgränsats motsva-
rande en lokalisering i enlighet med alternativ A. Illustra-
tionen har justerats och angöring till förskolan förutsätts i 
från söder för att kullen fortsatt ska kunna användas som 
pulkabacke inom förskolans gård och inte skäras av angö-
ringsvägen såsom alternativ A tidigare var illustrerat.

S6 Borås Energi och Miljö 
Teknisk försörjning: Fjärrvärme finns i Hästhovsvägen 22. 

Vatten och avlopp: området ligger inom kommunalt verksam-
hetsområde för VA och kommer att anslutas till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp beroende på höjdsättning av 
byggnad.

Dagvatten: området ingår inte i verksamhetsområde för 
dagvatten och planeras inte heller att göra det efter planlägg-
ningen.

Området avvattnas idag till befintliga diken som bidrar till att 
fördröja dagvattnet. Det finns ett dike sydväst om parkering-
en som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om planområdet, 
se illustrationsbild nedan. Diket kommer fortsatt att användas 
för avledning och fördröjning av dagvatten från planområdet. 
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras 
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte 
avleder mer dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 
10-årsregn, jämfört med befintliga förhållanden. 

Den befintliga parkeringsytan är sedan tidigare hårdgjord. 
Den föreslagna exploateringen innebär ingen förändring av 
dagvattenflödet jämfört med idag. Borås har ett generellt krav 
på oljeavskiljning för större parkeringsytor (30 bilplatser). 
Detta kan göras genom exempelvis oljeavskiljare eller 
filterbrunn. Fördröjning eller avstängningsmöjlighet för 
dagvattnet ska finnas som hindrar eventuellt släckvatten vid 
en brand att rinna ut i Viaredssjön, se vidare under rubriken 
Släckvatten i kapitel sex.

Kommentar 
Planbeskrivning har justerats enligt synpunkter.

S7 Borås Elnät 
Planområdet ligger utanför vårt distributionsområde. Ingen 
erinran.

Kommentar
Noteras.

S8 Lantmäterimyndigheten
Saknar beskrivning av vad u-område innebär för berörd 
fastighet. Det bör framgå att tillträde måste säkras via 
rättighet, så som ledningsrätt eller servitut, för att undvika 
missförstånd. 

Eftersom Borås Stad har kommunal lantmäterimyndighet 
som ansvarar för fastighetsbildningen bör benämningen 
”Lantmäteriet” undvikas. Benämningen är varumärkesskyd-
dad av staten. 

Kommentar
Beaktas. 

S9 Förskolenämnden 
Är positiv till placeringen av förskolan och tillstyrker detalj-
planen. 

Påtalar vikten av att i ett tidigt skede beakta barnperspektivet 
vid anrättningar av trottoarer, vägar och parkeringar. Detta 
för att en säker hämtning och lämning av barn ska kunna ske 
av vårdnadshavare, och för att säkerhetsställa att det blir goda 
transporter av varor till och från förskolan. 

Påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att riktvär-
den för buller ej överskrids och att skyddsavstånd till järnväg 
inte underskrider rekommenderade avstånd.

Kommentar
Noteras. Trafikutredningen har kompletterats gällande barns 
skolvägar. Ett översiktligt trafikunderlag har tagits fram i 
planskedet för att säkerställa tillräckligt med utrymme för 
trafik och parkering, och för att logistik till förskolan ska 
fungera.  Detaljutformningen studeras vidare i senare skede. 

Länsstyrelsen förordar i sin riskpolicy ett längre avstånd från 
farligt godsled till förskolor eller skolor än vad som blir fallet 
här och därför har en riskanalys tagits fram i planarbetet för 
att genom åtgärder ändå hamna på en acceptabel risknivå.

Krav på bullerskyddåtgärder för att klara bullernivåerna 
regleras i detaljplanen och hanteras i bygglovsskedet.

S10 Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget till detaljplan. Ur kulturmiljöhänseende 
finns inga hinder för planförslaget. Gestaltningen av den nya 
förskolan blir viktig i bygglovskedet och bör göras i samklang 
med naturen runtomkring. Kullen som idag används som 
pulkabacke kan enligt förslaget komma att bli en del av 
förskolans inhägnade gård. Den nya förskolan bör placeras så 
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att backen även fortsättningsvis kan användas för pulkaåk-
ning.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med stycket Gestalt-
ning.

Pulkabacken förväntas kunna kvarstå som en del av försko-
letomten.

S11 Räddningstjänsten 
(Synpunkterna från Räddningstjänsten är inte ett formellt 
yttrande, utan synpunkter som inkommit i arbetsprocessen. 
De har tagits med i samrådsredogörelsen för att förtydliga 
ställningstagandena som gjorts i planarbetet relativt riskfrå-
gan, då denna varit central i planarbetet.)

Anser att riskanalysen inte har visat att placeringsförslag B 
är lämpligt, med hänsyn till utevistelse. Däremot kan A vara 
acceptabelt. Detta är då specifikt med hänsyn till placering 
av förskolans uteplats. Generellt anser vi att förskolegårdar 
alltid ska planeras så långt bort från en farligt gods-led som 
möjligt, gärna i skydd av byggnad. I övrigt är det bra punkter 
som tagits upp. Det viktigaste är att skyddsvallen komplet-
teras och att förskolegården placeras så långt bort som 
praktiskt möjligt. Övriga föreslagna skyddsåtgärder behövs 
också och är vettiga.

Det är generellt så med platser som planeras för återkom-
mande utevistelse att det är svårt att skydda människorna 
där mot farligt gods-olyckor. Det enda man kan göra för 
att åstadkomma god samhällsplanering är att uppnå så stort 
skyddsavstånd som möjligt och att placera byggnader i vägen 
som skydd. Då kan man få en utspädning av giftiga gasmoln, 
få mer tid för utrymning och i värsta fall kunna inrymma till 
en byggnad där man kan stänga av ventilationen.

Det är svårt att räkna fram att vissa platser skulle vara 
säkrare än andra, då ett gasmolnsutsläpp kan ge höga (farliga) 
koncentrationer på långa avstånd. Det handlar här mer om 
att göra så mycket man kan för att skapa en så säker miljö 
som praktiskt möjligt.

Vad gäller beräkningarna så är det inte tydligt bevisat att 
utomhusmiljön är tillräckligt säker (i alla fall inte för båda 
fallen). Avståndsintervaller på 0-25 meter och 25-50 meter, 
som använts i utredningen, är stora. På så kort avstånd 
varierar risknivån kraftigt med avseende på avståndet. Det är 
inte tillräckligt bevisat att en uteplats inom 50 meter skulle 
vara ok.

Kommentar
Plankartan har setts över och byggrätten avgränsats 
motsvarande en lokalisering i enlighet med alternativ A, 

med vissa justeringar. Detta för att möjliggöra gårdsytor på 
så långt avstånd som möjligt från farligt godsleden. I övrigt 
så kommer det i huvudsak vara en utformningsfråga, att 
gården utformas på ett sätt så att gården längst från spåren 
blir mest attraktiv för lek. För vallen/planket har bestäm-
melsen förtydligats med att plank ska vara tätt i nederkant, 
utföras där marknivån på förskoletomten understiger +162 
meter och vara minst 0,5 meter hög (alternativt ett dike med 
motsvarande djup), för att undvika att brännbar vätska rinner 
in på området. 

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Har i området två verksamhetsområden, den kommunala 
badplatsen Sjömarkenbadet och Badresor i Sjömarken. Ställer 
sig positiv till att en förskola byggs i området och föreslår 
följande förbättringar i detaljplanen:

Ändra i stycket om arbetsplatser till ”Området har idag få 
arbetsplatser. Under sommaren arbetar ett flertal fritidsledare 
och föreståndare med den kommunala sommarverksamheten 
Badresor i Sjömarken.”

Det behövs tydliga parkeringsrutor och regler för parkering 
i området. Under sommaren är trycket på bilparkeringen 
mycket hårt. Antalet parkeringsplatser som föreslås i 
detaljplanen är alltför litet. Under stora delar av sommaren 
är behovet minst det dubbla för att täcka behovet. Det är 
positivt att det avsätts plats för bussarna till och från Badre-
sors verksamhet.

Ändra texten om ny gräsyta till ”Badresors verksamhet 
använder idag den öppna gräsytan som planläggs, den 
kommer att ersättas med iordningsställande av gräsytor 
väster om Badresors lokal.”

Badresors lokaler ansluts till samma kommunala ledningar 
för vatten och avlopp som den nya verksamheten. 

Fritids- och folkhälsonämnden får utökad driftbudget för 
utökat ansvar för skötsel av parkeringen. Utgifterna för 
skötsel beräknas att öka då nämnden idag inte har någon 
vinterskötsel av parkeringen.

Exploatören ansvarar för tillfällig väg fram till Badresors 
lokaler under byggnationstiden. Det förutsätts även att 
parkeringen kan användas under byggnationstiden så att inte 
verksamheten påverkas.

Kommentar
Stycket om arbetsplatser justeras enligt synpunkt.

Planen omöjliggör inte att parkeringsytan utökas, en 
omstrukturering och tydliggörande av parkeringsytan för 
att på så sätt göra den effektivare finns med i planeringen. 
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Att utöka parkeringsytan för att rymma det anspråk som 
finns vid maxbelastning innebär sannolikt att friluftsvärdena 
påverkas alltför negativt vilket gör det tveksamt sett till att 
maxbelastningen endast infaller under del av året och dygnet. 
Maxt immar för både förskola och bad och badresor kommer 
troligtvis inte att sammanfalla i någon större utsträckning. 
Under semestermånaden när anspråken på fritids- och 
föreningsförvaltningens anläggningar är störst är anspråken 
som minst för förskolan.

Frågor om drift och hantering av trafik och parkering under 
byggtiden får hanteras i samråd med lokalförsörjningsförvalt-
ningen inför utbyggnad. Det är inte en planfråga. 

VA-anslutning till badresors anläggning är en diskussion 
för fridtids- och folkhälsoförvaltningen att lyfta med Borås 
energi och miljö. 

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker den föreslagna detaljplanen. Behovet av 
förskoleplatser i Sjömarken är stort. Lokaliseringen får ett 
naturskönt läge med goda möjligheter till lämpliga och 
tillräckliga friytor. Det fortsatta arbetet med exploateringen 
får utvisa var byggnaden placeras, men det troligaste är ett 
läge längre in på tomten med hänsyn till ett möjligt samut-
nyttjande av angöring för badresors byggnad och förskolan. 
En förutsättning för de tre verksamheterna som utnyttjar 
området (förskola, badresor, allmänhet till badplatsen) är att 
den befintliga parkeringsytan organiseras och trafikflödet 
säkerställs. 

Kommentar
En fortsatt dialog med lokalförsörjningsförvaltningen sker 
under planprocessen. Se även svar till fritids- och förenings-
förvaltningen. 

S14 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår att lämna yttrande om 
detaljplanen då bedömningen är det faller utanför nämndens 
område.

Kommentar
Noteras.

2. Yttranden från sakägare
S15 Räveskalla 1:22
Med detta brev överklagar jag på det skarpaste de planer 
på att bygga en förskola i det frilufts och grönområde vid 
Sjömarkens badplats. Som närmsta granne (boende på 
Sjövägen 8) till frilufts och grönområdet vid Sjömarkens 
badplats parkering så kan jag också meddela att det vore att 

förstöra området total för alltid. Det skulle innebära enormt 
stora negativa effekter för oss som bor och besöker detta 
område idag. Följande negativ påverkan ser jag:

En enorm ökning av trafiken (+400-450bilar under intensiva 
timmar på morgonen och eftermiddagen) på Badstransvägen 
och Hästshovsvägen, det är redan idag mycket svårt att ta 
sig ut på Göteborgsvägen. Det är också i dag är en katastrof 
igenom Sjömarken till R40. Här måste ni bygga ut till tvåfilig 
väg asap från Sjömarken till R40 om det skall byggas ett enda 
hus till. (Hur man kan tillåta bygga ett miljon programs hus 
i Sjömarken utan att bygga ut vägen är riktigt dåligt genom-
tänkt).

Det skulle också innebära att de flesta skulle ta Hästhovsvä-
gen mot Borås vilket skulle innebära en ökad trafik med ökad 
risk för de som promenerar där till och från sina hem tex 
de skolbarn som går och cyklar. Sen skulle parkeringen vid 
badplatsparkeringen bli totalt överbelastad, från vår till sen 
höst är parkeringen idag full från morgon till kväll, då finns 
det ingen möjlighet att komma in eller ut för att hämta barn 
på ett ev. dagis i området eller att köra in med varutranspor-
ter.

En fin dag står det bilar parkerade längs alla gator i området, 
vilket redan i dag är en risk för framkomligheten för tex 
ambulans och räddningstjänst.

Sjömarkens och områdets enda pulka backe skulle försvinna, 
det skulle vara väldigt tråkigt. 

Tar man en bit av området i besittning för en förskola så 
kommer det snart ytterligare ide/förslag om att bygga fler 
byggnader i detta området, till slut finns inget friluftsområde 
kvar, området bör bevaras som det är.

Järnvägen och sjön utgör också en stor fara för de eventuella 
barn som skulle gå på förskolan.

Buller och vibrationer från järnvägen skulle också påverka 
en förskola negativt och den strålning som kommer från 
järnvägsledningarna.

Det finns betydligt bättre områden att förlägga en ny förskola 
i Sjömarken (som jag självklart förstår att vi behöver) tex. i 
närhet till fotbollsgården där man också kommer nära skog 
och natur, Vad jag hört så finns det också planer på en ny väg 
som skulle underlätta lämning och hämtning på ett effektivt 
sätt i det området. Eller att man bygger en ny förskola i 
anslutning till nybyggnationen av skolan i Sjömarken, tex på 
den grusplan som finns som man inte utnyttjar särskilt väl.

Jag hoppas ni tar mina och övriga boendes argument för 
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överklagan på största allvar och lägger ner alla planer på 
någon som helst byggnad i detta området.

Kommentar
Synpunkterna kring Göteborgsvägen noteras och vidarebe-
fordras till Trafikverket. Göteborgsvägen är statlig väg och 
kommunen råder inte över den. Dialog kring det statliga 
vägnätet sker dock kontinuerligt mellan kommunen och 
Trafikverket som är väghållare. För Hästhovsvägen föreslås 
åtgärder för bibehållen trafiksäkerhet och minskade hastig-
heter dessa har bedömts som tillräckliga för god trafiksäker-
het. Sjömarkens vägförening ansvarar för att genomföra 
åtgärderna och kommunen bekostar dem. Även om ökningen 
av trafiken på Hästhovsvägen relativt sett är hög rör det sig 
fortfarande om små trafikvolymer. 

Sjömarken har god kollektivtrafik och cykelväg finns mellan 
Sandared och Borås. Förskolor i anslutning till Göteborgsvä-
gen och befintlig kollektivtrafik innebär att tillgängligheten 
till förskolorna ökar också för dem som inte kör bil samt att 
trafikintensiteten i tätorten totalt sett minskar jämfört med 
en lokalisering längre bort från Göteborgsvägen. 

Planläggning för förskola innebär inte att kommunen 
öppnar för ytterligare bebyggelse inom området. Området är 
utpekat för friluftsändamål i gällande översiktsplan. Alltså, 
det långsiktiga ställningstagandet är att området ska kvarstå 
som friluftsområde. Användningen för förskola har bedömts 
som möjlig då området i denna del redan är ianspråktaget för 
badresorna och att förskolegårdar är tillgängliga för allmän-
heten under kvällar och helger. Den pulkabacke som finns 
inom området kan nyttjas av allmänheten efter skoltid.

Elektromagnetiskstrålning från järnväg är enligt Trafikver-
kets (tidigare Banverket) publikation ”Elektromagnetiska 
fält omkring järnvägen” i från 2003 ett begränsat problem. 
Strålningen är momentan och avtar hastigt med avståndet 
och är på 20 meters avstånd att betrakta som låg. Mellan 0-25 
meter från järnvägen planeras ingen bebyggelse och området 
kommer att förses med skyddsbarriär i form av vall/plank 
eller liknande. 

Se även svar till Länsstyrelsen och Fritids- och föreningsför-
valtningen.

S16 Räveskalla 1:12
Vi vill invända mot Borås Kommuns förslag till ny detaljplan 
för Badstrandsvägen, Sjömarken Dnr BN 2015-022 då 
området idag är det enda iordningställda strövområdet 
av parkkaraktär i Sjömarken, en förskola i området skulle 
inskränka de allt fler i Sjömarken boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. 

SWECOs trafikutredning visar på en ökning av biltrafik 
med 3-4 ggr dagens i området vilket är oacceptabelt för 
oss boende då detta sker vid en tid på dygnet då våra barn 
samtidigt skall till skolan genom att gå eller cykla. Risken 
för dessa barn ökar väsentligt i detta scenario, vilket också 
utredningen medger. Mitigeringen av denna risk som 
framförs förefaller oss helt otillräcklig. Vi vill också rikta 
kritik till SWECOS prognoser om trafiksituationen fram 
till 2040 som vilar på schabloner och inte tar hänsyn till den 
expansiva karaktär som präglar Sjömarken-Sandared med 
byggandet av flera nya villaområden och lägenheter. Vi tror 
alltså att trafiken kommer öka mer än vad SWECO anger i 
sin prognos.

Flera familjer med mycket små barn bor dessutom längs 
Hästhovsvägen, de får svara för sig men vi finner det osan-
nolikt att de skulle acceptera en så väsentligt ökad risk för 
sina barn som en (minst) fyrdubbling av trafiken innebär.

Kommentar
Sjömarkenbadet kvarstår som frilufts- och rekreationsom-
råde. Området är utpekat i översiktsplan och grönplan för 
friluftsändamål.

Den utförda trafikutredningen redovisar en trafikökning 
på Hästhovsvägen från dagens trafikmängd på 400 fordon 
till 600 fordon per dygn. Det motsvarar som mest 150 %. 
Trafikprognosen tar höjd för planerad bostadutbyggnad. 
Den trafik som genereras av ett plangenomförande är inte 
beroende av inflyttningen till Sjömarken utan av hur många 
barn och personal som ryms i förskolan. Detta styrs av 
byggnadens fysiska storlek som fastställs i planen.  

Se även svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22

S17 Räveskalla 1:588
Frilufts- och grönområde
Detta område är ett för Sjömarkenborna och andra 
hitresande ett viktigt frilufts- och grönområde. I takt med 
att Sjömarken/Sandared/Lundaskog/Tullen/Byttorp m fl. 
områden byggs ut, förtätas, behövs denna lunga, ett härligt 
grönt område där familjer och barn kan samlas och få en 
stunds vila och tystnad. Studera fåglar och lyssna till fågel-
sången. Eller bara koppla av.

Trafiksituationen 
Infrastrukturen är under all kritik i Sjömarken Under de 
senaste två åren har fler än 100 lägenheter tillkommit i 
centrala Sjömarken. Det byggs villor på Alingsåsvägen. 
Ytterligare byggnation är planerad både av hyreshus och 
villor. Trafikproblemen har ökat successivt med flera nya 
utfarter mot Göteborgsvägen och långa köer under morgo-
nen och eftermiddagen då människor skall hem från arbeten 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN32

och skolor. Att då ytterligare belasta Göteborgsvägen med 
fler bilar i rusningstrafiken är direkt oansvarigt. Redan nu 
försöker arbetstagare jobba med flexibla tider för att undvika 
de långa köerna med förseningar som följd. De flesta har 
fastställda tider och skolor har aldrig anammat flextider. 
En förskola med transporter av 120 barn på morgonen och 
eftermiddagen förvärrar situationen ytterligare. Ni skriver att 
det finns tydliga toppar morgon och eftermiddag och att det 
kan vara besvärligt att svänga vänster ner mot Badstrandsvä-
gen. Dessa mätningar var gjorda i november 2017 och är inte 
en verklig bild av trafiksituationen, om mätningarna hade 
gjorts under perioden maj- September så hade flödet varit 
betydligt större och problemen hade varit tydligare Ni skriver 
under punkt 3. att en förskola är en verksamhet som kräver 
god tillgänglighet. Det är just vid de s.k. trafiktopparna som 
barn skall lämnas och hämtas vid förskolan. Den maxtimman 
där det, som ni skriver, inte råder någon kapacitetsbrist i 
korsningen Göteborgsvägen/Badstrandsvägen, kommer inte 
att kunna utnyttjas om inte folk börjar jobba flex.

Hästhovsvägen
Ni medger att trafiken på Hästhovsvägen kommer att öka 
och det är ju självklart med tanke på svårigheterna att 
komma ut från eller resa mot förskolan via Göteborgsvägen/
Badstrandsvägen. Trafikanterna kommer att välja Hästhovs-
vägen. På Hästhovsvägen finns varken gång- eller cykelbana 
och från fastigheterna längs med Hästhovsvägen ligger 
utfarterna direkt mot gatan med häckar och annat som skym-
mer sikten. Med en beräknad ökning av 400 – 500 bilar är 
det en markant trafikhöjning på en redan smal och farlig väg. 
Siktröjning? Vad innebär det? Att ta bort häckar, träd etc? 
Att minska trädgårdarnas storlek och ge plats för gång- och 
cykelbana?

Dagvatten
Området ligger inte i verksamhetsområde för dagvatten och 
planeras heller inte att anslutas till kommunala ledningar 
för vatten och avlopp, skriver ni. Vidare, området avvattnas 
idag av befintliga diken…. Ja dessa diken har sina utlopp i 
Viaredssjön och kommer att belastas ytterligare av utlopp 
från en förskola med sex avdelningar och ytterligare trafik. 
De lekplatser Borås Stad har byggt i området är roliga för 
barnen som kommer dit men de har belagts med konstgräs 
d.v.s. däckgranulat som slits och förorenar mark och vatten. 
Även vid en förskola antar vi att konstgräs kommer att väljas. 
Är det lämpligt att sådana plastföroreningar från lekplatser 
och nu en ny förskola kommer ner till vattnet i Viaredssjön 
och leds dit via diken med utlopp mitt på badstranden? 
Den befintliga parkeringsytan är hårdgjord skriver ni och 
den föreslagna exploateringen innebär ingen förändring 
av dagvattenflödet jämfört med idag. Men ni glömmer den 
extra parkeringsyta ni öppnat upp på den fotbollsplan som 
utnyttjats för just fotboll, brännboll etc. De bilar som parke-

rar där genererar också smuts, olja etc. De föroreningarna 
kommer också ned i Viaredssjön via diken. Vi antar att denna 
extra parkeringsplats inte kommer att försvinna. Den har ju 
försetts med ett extra stort P.

Pulkabacke
Den yta, som ni vill ta i anspråk för en förskola, är delvis en 
pulkabacke under vintrarna och det är många barnfamiljer 
som kommer dit och utnyttjar kullen. Den har röjts just för 
att användas som pulkabacke. Ytterligare en inskränkning på 
friluftslivet!

Grönområdesplan
Enligt planen har området naturvärdesklass II vilket innefat-
tar mycket viktiga grönområden på lokal nivå. Skolområdet 
kommer att påverka detta menligt. Den tillgänglighet av skol-
området, som ni skriver om, då verksamheten inte används, 
är en ren utopi och omöjlighet, med tanke på eventuell 
skadegörelse som kanske kan komma att ske. Inhägnader är 
vad som kommer att finnas eftersom den övriga tiden bara 
kommer att inträffa efter 18 på kvällen och nattetid. Året om. 
Återstår lördagar och söndagar. Knappast troligt att någon 
kommer och öppnar upp då.

Sociala perspektiv
Att en förskola behövs är vi eniga om – men platsen! Alter-
nativ plats för förskola på Gränsvägen har presenterats på 
samrådsmötet idag 181016 Gränsvägen har en förskola idag 
och att bygga en 400 meter därifrån skulle vara logistiskt och 
miljömässigt en fullträff. Barnen skulle ha tillgång till bilfri 
miljö, Sjömarkens Idrottsanläggning är ledig dagtid och klub-
ben är positiv till användande av gräsplaner , vandringsleder 
osv Eftersom en rondell redan är planerad vid utfarten från 
Gränsvägen undviker man köbildning och farlig vänster-
sväng. Börja bygga en förskola där och se om behovet finns 
för ytterligare förskolor senare. Att ta ett fint grönområde i 
anspråk när människor nu och i framtiden behöver lugn och 
ro är en mycket dålig idé och ni har under många år försökt 
få igenom tanken men mötts av protester. Vi är många som 
vill ha kvar ytan vid Sjömarkenbadet och se den förskönas 
och förskonas från plaster, skräp och stora byggnader. 
Borås har några få ”vattenhål” dit befolkningen söker sig 
till framförallt sommartid, låt Sjömarkenbaden vara ett just 
sådant utan bebyggelse eller annat som påverkar området.

Laga kraft
Om detaljplanen vinner laga kraft d.v.s. om ingen överklagar, 
kommer den att bli ett juridiskt dokument efter tre veckor. 
…. De som vill bygga kan även få bygglov inom det nya 
detaljplanerade området. Området ni vill detaljplanera är 
relativt stort och vem vet, kanske i framtiden rymma andra 
byggnationer. Då blir det fritt fram!
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NEJ

Vi protesterar mot den tänkta planändringen och överklagar 
densamma.

Thomas Lindström och 135 namnunderskrifter med boende 
i området.

Kommentar
Siktröjning innebär att häckar och annan växtlighet hålls i 
skick, vilket är fastighetsägarens ansvar. 

Användning för förskoleändamål är inte en förorenande 
verksamhet, den rening av dagvatten som kan tänkas 
behövas för att inte försämra Viaredssjöns ekologiska eller 
kemiska status sker genom översilning i befintliga diken. 
Detaljutformningen av gårdsytorna är inte gjord och det 
är därför inte möjligt att kommentera specifika material. 
Förskolegårdar är visserligen stängslade av säkerhetsskäl, 
men grindarna är som regel inte låsta, pulkabacke och övriga 
ytor är alltså tillgängliga efter skoltid.

Det är korrekt att en lagakraftvunnen detaljplan innebär 
att planområdet kan bebyggas, men endast i enlighet med 
planförslaget. Se även svar till fastighetsägare på Räveskalla 
1:22, Räveskalla 1:12, Länsstyrelsen samt Fritids- och fören-
ingsförvaltningen.

S18 Räveskalla 1:13
Med nedan angivna argument överklagar vi Borås Stads 
planerade ändring av detaljplanen.

Frilufts- och grönområde
Detta område är ett för sjömarkenborna och andra 
hitresande ett viktigt frilufts- och grönområde. I takt med 
att Sjömarken/Sandared/Lundaskog/Tullen/Byttorp m fl. 
områden byggs ut, förtätas, behövs denna lunga, ett härligt 
grönt område där familjer och barn kan samlas och få en 
stunds vila och tystnad. Studera fåglar och lyssna till fågel-
sången. Eller bara koppla av.

Trafiksituationen
Under de senaste två åren har fler än 100 lägenheter tillkom-
mit i centrala Sjömarken. Det byggs villor på Alingsåsvägen. 
Ytterligare byggnation är planerad både av hyreshus och 
villor. Trafikproblemen har ökat successivt med flera nya 
utfarter mot Göteborgsvägen och långa köer under morgo-
nen och eftermiddagen då människor skall hem från arbeten 
och skolor. Att då ytterligare belasta Göteborgsvägen med 
fler bilar i rusningstrafiken är direkt oansvarigt. Redan nu 
försöker arbetstagare jobba med flexibla tider för att undvika 
de långa köerna med förseningar som följd. De flesta har 
fastställda tider och skolor har aldrig anammat flextider. En 

förskola med transporter av barn på morgonen och eftermid-
dagen förvärrar situationen ytterligare. Ni skriver att det 
finns tydliga toppar morgon och eftermiddag och att det kan 
vara besvärligt att svänga vänster ner mot Badstrandsvägen. 
En sådan sväng är direkt olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt 
då den medför ytterligare förlängning av köerna och risktag-
ningar hos bilförarna. Trafiken stoppas upp helt!

Ni skriver under punkt 3. att en förskola är en verksamhet 
som kräver god tillgänglighet. Det är just vid de s.k. trafik-
topparna som barn skall lämnas och hämtas vid förskolan. 
Den maxtimman där det, som ni skriver, inte råder någon 
kapacitetsbrist i korsningen Göteborgsvägen/Badstrands-
vägen, kommer inte att kunna utnyttjas om inte folk börjar 
jobba flex.

Hästhovsvägen
Ni medger att trafiken på Hästhovsvägen kommer att öka 
och det är ju självklart med tanke på svårigheterna att 
komma ut från eller resa mot förskolan via Göteborgs-
vägen/Badstrandsvägen. Trafikanterna kommer att välja 
Hästhovsvägen. På Hästhovsvägen finns varken gång- eller 
cykelbana och från fastigheterna längs med Hästhovsvägen 
ligger utfarterna direkt mot gatan med häckar och annat som 
skymmer sikten.

Med en beräknad ökning av 400 - 500 bilar är det en markant 
trafikhöjning på en redan smal och farlig väg. Siktröjning? 
Vad innebär det? Att ta bort häckar, träd etc? Att minska 
trädgårdarnas storlek och ge plats för gång- och cykelbana?

Dagvatten
Området ligger inte i verksamhetsområde för dagvatten och 
planeras heller inte att anslutas till kommunala ledningar 
för vatten och avlopp, skriver ni. Vidare Området avvattnas 
idag av befintliga diken. Ja dessa diken har sina utlopp i 
Viaredssjön och kommer att belastas ytterligare av utlopp 
från en förskola med sex avdelningar och ytterligare trafik. 
De lekplatser Borås Stad har byggt i området är roliga för 
barnen som kommer dit men de har belagts med konstgräs 
d.v.s. däckgranulat som slits och förorenar mark och vatten. 
Även vid en förskola antar vi att konstgräs kommer att väljas. 
Är det lämpligt att sådana plastföroreningar från lekplatser 
och nu en ny förskola kommer ner till vattnet i Viaredssjön 
och leds dit via diken med utlopp mitt på badstranden?

Den befintliga parkeringsytan är hårdgjord skriver ni och  
den  föreslagna  exploateringen innebär ingen förändring 
av dagvattenflödet jämfört med idag. Men ni glömmer den 
extra parkeringsyta ni öppnat upp på den fotbollsplan som 
utnyttjats för just fotboll, brännboll etc. De bilar som parke-
rar där genererar också smuts, olja etc. De föroreningarna 
kommer också ned i Viaredssjön via diken. Vi antar att denna 
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extra parkeringsplats inte kommer att försvinna. Den har ju 
försetts med ett extra stort P.

Pulkabacke
Den yta, som ni vill ta i anspråk för en förskola, är delvis en 
pulkabacke under vintrarna och det är många barnfamiljer 
som kommer dit och utnyttjar kullen. Den har röjts just för 
att användas som pulkabacke. Ytterligare en inskränkning på 
friluftslivet!

Grönområdesplan
Enligt planen har området naturvärdesklass Il vilket innefat-
tar mycket viktiga grönområden på lokal nivå. Skolområdet 
kommer att påverka detta menligt. Den tillgänglighet 
av skolområdet, som ni skriver om, då verksamheten in, 
är en ren utopi och omöjlighet, med tanke på eventuell 
skadegörelse som kanske kan komma att ske. Inhägnader är 
vad som kommer att finnas eftersom den övriga tiden bara 
kommer att inträffa efter 18 på kvällen och natt etid . Året 
om. Återstår lördagar och söndagar. Knappast troligt att 
någon kommer och öppnar upp då. Förresten, det är behov 
av dygnetruntöppna förskolor och även helgöppna.

Sociala perspektiv
Att en förskola behövs är vi eniga om - men platsen! Att ta ett 
fint grönområde i anspråk när människor nu och i framtiden 
behöver lugn och ro är en mycket dålig ide och ni har under 
många år försökt få igenom tanken men mötts av protester. 
Vi är många som vill ha kvar ytan vid Sjömarkenbadet och 
se den förskönas och förskonas från plaster, skräp och stora 
byggnader. Bevara det friluftområde som finns.

Laga kraft
Om detaljplanen vinner laga kraft d.v.s. om ingen överklagar, 
kommer den att bli ett juridiskt dokument efter tre veckor. 
.... De som vill bygga kan även få bygglov inom det nya 
detaljplanerade området. Området ni vill detaljplanera är 
relativt stort och vem vet, kanske i framtiden rymma andra 
byggnationer. Då blir det fritt fram!

NEJ

Vi protesterar mot den tänkta planändringen och överklagar 
densamma.

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 
1:12, Räveskalla 1:588, Länsstyrelsen samt Fritids- och 
föreningsförvaltningen.

S19 Räveskalla 1:14
Vi överklagar härmed Borås Stads planerade ändring av 
detaljplanen av följande anledningar:

Redan idag har vi ett trafikproblem för både gående och trafi-
kanter. Barnen som promenerar/cyklar till Sjömarkenskolan 
saknar redan nu trottoar på Hästhovsvägen och nästan dagli-
gen är det incidenter när barnen ska över Göteborgsvägen vid 
korsningen Badstrandsvägen. Långa köer bildas för bilister 
på Badstrandsvägen för att komma ut på den hårt belastade 
Göteborgsvägen (Under tiderna 07-08 och 15.30-18.00). Att 
bilar i framtiden dessutom kommer göra en vänster sväng 
ner till Badstrandsvägen kommer bli en direkt livsfarlig 
trafiksituation. Att belasta detta område med ytterligare 
400-450 bilar om dagen är direkt vansinne. Många kommer 
använda Hästhovsvägen som genomfartsväg och gatan är 
redan smal och över 20 fastigheter har sin garageuppfart från 
gatan, alltså finns ingen möjlighet att bredda gatan för bygge 
av cykelled och trottoarer. Har ni besökt Sjömarkenbadet 
en eftermiddag med bra väder så vet ni att det redan nu är 
kaos på parkeringen vid Återvinningscentralen vilket gör att 
många som besöker rekreationsområdet/badet parkerar på 
Både Hästhovsvägen och Sjövägen med stora utfartsproblem 
för de boende på gatorna.

Unikt grönområde: Sjömarken badet och området runt är 
flitigt besökt inte bara av Sjömarkenbor utan hitresta från 
hela Borås Stad. Promenadstråken är flitigt använda av både 
joggare, barnfamiljer och hundägare. Att kapa en stor del av 
det som är unikt för Sjömarken är galet, att dessutom ta bort 
ortens enda pulkabacke, blir en inskränkning i friluftslivet 
för både stora och små. Det byggs mycket i både Sjömarken, 
Lundaskog mfl - att använda en stor del av det enda rekrea-
tionsområdet i omgivningen till förskola är högst märkligt. 
Såklart behövs fler förskolor men det måste finnas bättre 
platser än Sjömarken Badet.

Vi protesterar mot den tänkta planändringen och överklagar 
härmed densamma

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Länsstyrelsen 
samt Fritids- och föreningsförvaltningen.

S20 Räveskalla 1:15
Jag överklagar med detta mail Borås Stads planerade ändring 
av detaljplanen av nedanstående orsaker:

Det absolut största problemet är att redan i dagsläget är det 
mycket svårt och tidsödande att ta sig ut på Göteborgsvägen 
på morgnar och på eftermiddagar, för att tala klarspråk är 
det ren kaos. Att då ytterligare tillföra fler fordon som ska 
in och lämna barn och sedan ut på vägen igen kommer att 
stoppa upp all trafik totalt. Även ur miljöaspekt är detta mkt 
negativt då oerhört många fordon under lång tidsperiod 
kommer att stå på tomgång och därmed förorena luften 
i området. Tanken som framfördes på mötet att många 
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föräldrar kommer att välja att cykla med barnen till förskolan 
är en väldigt fin tanke, men en helt verklighetsfrånvänd och 
orealistisk sådan. Att ett stort antal föräldrar skulle sätta sina 
ett till två barn på cykeln kl 06.45 i exempelvis november 
månad då det är kolsvart ute och med största sannolikhet 
snöblandat regn tar jag inte för troligt. Att det i dagsläget 
redan är kaos bevisas bara av att en bekants dotter (som bor i 
nya området Sjöhagen) har varit tvungen att gå ner i arbetstid 
för att deras barn inte ska behöva vara på förskolan så länge, 
hon hinner helt enkelt inte hämta och lämna barnen inom 
acceptabel tidsintervall då det i nuläget (utan extra tillflöde av 
mer in- och utfart vid tänkt förskola vid Badstrandsvägen) tar 
så oerhört lång tid att ta sig ut på Göteborgsvägen.

•En annan del som gör att jag överklagar beslutet är att 
Sjömarksbadet med tillhörande omgivningar är ett av mycket 
få grönområden som finns i Borås som besöks av många 
invånare från hela kommunen. Grönområdet runt Almenäs, 
som också besöks av många Boråsare, är redan i nuläget 
överbelastat. Att då minska ner tillgången på grönområden 
ytterligare motverkar hälsofrämjandet i kommunen då många 
nyttjar området till olika typer av fysisk aktivitet.

Att det behövs fler förskolor har jag full förståelse för, men 
då kommunen har tillgång till andra ytor känns det mycket 
märkligt och korttänkt att välja Sjömarksbadet enbart på 
grund av att detta område är det område som kostnadsmäs-
sigt utifrån entreprenad och byggtekniska aspekter sett är 
billigast att etablera på. För det kan inte finnas någon annan 
aspekt till att man väljer att lägga en förskola precis bredvid 
en kraftigt trafikerad järnväg, i närheten av en mkt trafikerad 
genomfartsled och väldigt nära en sjö. Jag skulle inte vilja 
vara förskollärare på en sådan plats där barnen så lätt kan 
råka ut för en olycka. 

Härmed protesterar jag mot den tänkta planändringen och 
överklagar densamma.

Kommentar
Genomförd trafikutredning utgår ifrån att huvuddelen av 
barnen kommer till förskolan med bil. Lokaliseringen är 
avstämd med och tillstyrkt av lokalförsörjningsförvaltningen 
som gjort en bedömning av lämpligheten utifrån verksam-
hetens behov. Se även svar till fastighetsägare på Räveskalla 
1:22, Länsstyrelsen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S21 Räveskalla 1:576
Det aktuella området är ett mycket uppskattat och välbesökt 
frisluts- och grönområde i naturvärdeklass II för både 
invånarna i det direkta närområdet såväl som angränsande 
storstäder. Detta område är för både vuxna och barn, 
byggnationen enligt föreslagen detaljplan skulle inskränka på 
naturen, djurlivet samt invånarnas rätt till grönområden.

Under sommaren har vi även sommarbarn som kommer och 
utnyttjar dessa områden och det skulle vara synd att begränsa 
denna ytterligare då det är ett redan hårt belastat skogsom-
råde, promenadstråk och badstrand. 

Ytterligare kommer en betydande miljöpåverkan att 
tillkomma då trafiken till det redan hårt belastade området 
ytterligare kommer att nyttjas mer frekvent då biltrafiken 
beräknas ökas till orimliga mängder. Och detta främst under 
de tider då samtliga boende i området ska förflytta sig till 
och från arbete och skola. Tomgångskörning kommer att 
bidra till ökade koldioxidutsläpp främst vid järnvägsbommar 
och in och utfarter från området. Det kommer även bidra 
till ökade utsläpp i vattendrag och få en potentiell negativ 
inverkan på Viaredsjön där dessa mynnar ut vilket kommer 
att skada djur och växtliv väsentligt. Tex. fågellivet i sjön, 
med bland annat häckande storlom.

Detta stödjs även genom Sveriges riksdag 16 miljökvalitets-
mål som ska leda vår strävan att nå en ekologiskt hållbar 
utveckling. Länsstyrelsen Västra Götalands län har därför 
utfärdat Förordnande om utvidgat strandskydd i Borås 
kommun Diarienummer 511-26307-2012, där Beslut om 
utvidgat strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken tydligt 
pekar på den negativa exploateringen i området och strand-
skyddet utökats till 200m.

Bofasta barn som ska gå eller cykla kommer att utsättas för 
ökad risk i trafiken då området saknar gång och cykelbanor.

Men bakgrund på de faror och farofyllda situationer som 
uppkommer för gångare och cyklister tillika djur och natur 
förespråkar vi att förslaget avslås och att man tar hänsyn till 
ALLA barns rättighet till en natur som inte är begränsad 
med fastighet och stängsel som inte är tillgänglig för allmän-
heten.

Då det finns andra områden som är bättre lämpade för denna 
typ av verksamhet förutsätter vi att detaljplanen gällande 
denna typ av verksamhet beläggs till ett område där inte den 
negativa inverkan blir den samma.

Baserat på den totala beräkningen av den negativa inverkan 
som byggnationen skulle bidra till för människa, djur och 
växter bifaller vi INTE den föreslagna detaljplanen och 
överklagar förslaget in sin helhet.

Kommentar
Längs Badstrandvägen finns trottoar utbyggd, denna föreslås 
att förlängas i samband med plangenomförande. Biltrafiken 
inom Sjömarken är inte att klassa som betydande miljöpå-
verkan i lagens mening. Generellt strandskydd om 100 meter 
inträder när planen ändras, då gällande plan antogs innan 
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införande av strandskyddsreglerna finns inget strandskydd på 
platsen idag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att djur och 
växtliv kommer att påverkas negativt av ett plangenomför-
ande.  Se även svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, 
Räveskalla 1:12, Räveskalla 1:588, Länsstyrelsen samt fritids- 
och föreningsförvaltningen.

S22 Hästhovsvägen 27
Vi ser gärna ett dagis enligt planen OM det tas mer hänsyn 
till trafikproblem! Redan idag är det mycket svårt att ta sig 
ut från Badstrandsvägen på Göteborgsvägen. Så svårt att 
t.o.m. boende på Badstrandsvägen tar Hästhovsvägen för att 
komma på Göteborgsvägen via Gränsvägen (där kan man ”ta 
sats”).

Dessutom är Badstrandsvägen relativt kort och minsta 
köbildning kommer att synas från korsningen Hästhovsvä-
gen. Alltså skulle förskolan innebära en rejält ökad trafik på 
Hästhovsvägen, vilket den inte är byggd för. Många av oss 
boende på vägen upplever redan idag att hastigheten är för 
hög på vägen. Olycksrisken kommer att öka rejält när många 
barn skall ta sig till skolan på samma smala väg som stressade 
föräldrar åker från förskolan till jobbet på.

Kommentar
Se svar till Fastighetsägare till Räveskalla 1:22.

S23 Poolen 5
Trafik: då jag bor vid sjön och har mina gamla föräldrar på 
Björkallen färdas jag väldigt ofta på Badstrandsvägen och den 
är redan idag väldigt hårt belastad så det vore en ren katastrof 
att öka trafiken ytterligare. Trycket skulle bli extra ansträngt 
7-8 16-17 då det är kö från Sjömarken till Lundaskog. 

Grönområde: detta är det sista större sammanhängande grön-
området i Sjömarken som nyttjas av alla boende i Sjömarken 
och många från Borås. Man umgås, går med hundar, åker 
pulka och badar. Det skulle bara olyckligt att splittra upp 
denna underbart vackra del av Sjömarken. 

Ny placering av daghem: en naturlig placering av daghem är 
uppe i Bjökhagen områden där många barn bor i området där 
paveljongerna ligger nu vid Norra Gränsvägen. Nytt villaom-
råde är planerat runt idrottsgården och ny väganslutning till 
Göteborgsvägen är sedan länge planerad. 

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22 och Länsstyrel-
sen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S24 Räveskalla 1:587
Området fungera idag som frilufts, rekreation, för närboende 
samt många tillresta. I synnerhet under varma månader 
Området väldigt populärt för badaktiviteter. Stranden med 
det grunda vattnet medför att många barnfamiljer väljer 
badstranden i Sjömarken för avkoppling och badaktiviteter. 
Förutom det är området mål för badresor för barn under 
sommaren. Många kommer till området för att njuta av 
natur, tystnad, utöva träning samt många rastar hundar. 
Kommunen har bidragit via mycket arbete att förbättra 
förutsättningar (röjning av skog, asfalterad parkering mm). 
Med de välkomnade förbättringarna har antal besök ökat. 
Detta medför att under dessa månader är området redan hårt 
belastat när det gäller trafik och parkeringar till den grad 
att säkerhet ibland äventyrats även för oss boende. Området 
är dessutom mycket uppskattad av vilt som rådjur , älg och 
andra trots mycket personer i rörelse är tillgång på mat för 
dessa djur mycket god .

Trafiksituationen: Logistiken och trafiksituationen i Sjömar-
ken är redan nu katastrofal och förvärras konstant i takt att 
allt flera nya bostäder byggs. På morgonen mellan 07. 00 och 
08.15 ringlar köer av bilar på Göteborgsvägen från Sjömarken 
centrum ända bort till påfarten på R.40. tar ofta 20 minuter 
avverka denna sträcka. Problematiken blir omvänd på 
eftermiddag mellan 15.30-17.00 när köer börjar redan på R.40 
avfarten Viared norra med mycket farliga trafiksituationer. 
Detta har uppmärksammats även av Borås tidning. Antal 
trafikolyckor har ökat markant. Trafiken belastas vid detta 
mot även av en allt mer växande ström av bilar som tar sig till 
citygross jula och andra affärer som ny öppnade horn Bach. 

Den växande trafiken även tung trafik i Viareds industri 
område påverkar med att försvåra ta sig ifrån Sjömarken 
på morgonen och ta sig dit på eftermiddagen. Och här vill 
kommunen via placering av förskola öka ytterligare trafiken 
med 400 fordon dag i kritiska tider som runt 08.00 på 
morgonen och 16.00 på eftermiddagen. Fullständig nosens 
och oansvarigt. Om denna byggs här kommer skolan defi-
nitivt inte vara lättillgänglig för familjer som ska hämta eller 
lämna barn eller för personal. Dessutom troligt att många 
i synnerhet på morgonen kommer välja Hästhovsvägen för 
undvika delar av köer på Göteborgsvägen . Denna väg redan 
smal samt dålig sikt och att några 100 bilar ska passera här 
varje dag medför markant risk för olyckor för de som prome-
nerar på denna väg, rastar sina hundar, barn som kommer 
hem med bussen samt som i mitt fall fara för mina katter som 
vistas där.

Säkerhet: jag har redan påpekat för Kommunen via telefon 
att när parkeringen vid badstranden är som mest belastad 
under perioden maj - augusti i synnerhet under eftermiddags 
timmar medför parkerade bilar främst de som parkerar 
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längst med Hästhovsvägen som redan är smal som väg att de 
skulle utgöra hinder för utryckning av räddningstjänst och 
ambulans både för boende men även vid drunkningstillbud i 
Viaredssjön. I somras omkom människor i likvärdiga situa-
tioner. Och kommunen vill öka ytterligare problematik med 
trafik och parkeringar via bygga en förskola i detta område 
som har andra syften som ovan nämnt. Dessutom oavsett 
om alla åtgärder tas hur klokt är det att ha 120 små barn i 
ett område som ligger knappa 75 meter från en Järnväg med 
dess faror och risker ?? Dessutom sker transport av farlig 
gods på denna sträcka. Sedan så att sträckan som skiljer 
skolan från sjön ganska tät skog med dålig sikt även här bör 
man prioritera säkerhet.

Med dessa argument överklagar jag Kommunens förslag om 
förskola. 

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 
1:15, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt fritids- och 
föreningsförvaltningen.

3. Synpunkter från övriga
S25+26 Mörtstigen 9 (har kommit två ex-
akt lika yttranden från personer på denna 
adress) 
Jag undrar hur det kan vara möjligt att planera en förskola 
på denna plats? Nära en järnväg, nära en sjö – farliga miljöer 
för småbarn. Järnvägen utgör även ett stopp när bommarna 
går ner och orsakar ännu större köbildning både morgon och 
kväll. 

Nära ett välbesökt friluftsområde, speciellt sommartid, då det 
knappt går att hitta någon parkering gör ju att trafiken blir 
ännu mer intensiv i området. 

Nära en sopstation som dagligen trafikeras av extra bilar. 
Därutöver den redan ansträngda situationen på Göteborgs-
vägen vilket gör att köerna kommer att bli ännu längre än 
vad de redan är varje morgon och eftermiddag då föräldrar 
kommer körandes både på Badstrandsvägen och Hästhovs-
vägen. Trafikfaran ökar då boende som bor nära vägen ska 
köra ut från garage och parkeringar på Hästhovsvägen och 
tvärgator i området, dvs ännu mer köer. Den hårt belastade 
Göteborgsvägen är redan en trafikfara med långa köer.

Att föra in tyngre trafik i villa-/bostadsområde låter ju inte 
klokt. Här trängs redan cyklande skolbarn, mopeder och 
gångtrafikanter med morgontrafikens bilister. Det räcker mer 
än väl.

Att sommartid få bilar som ska besöka badstrand mm att 
parkera utmed Hästhovsvägen och Badstrandsvägen blir 
ytterligare köbildning och trafikfara för boende i området 
och då främst småbarn som går till och från skolan i Sjömar-
ken eller som ska ta bussen till Sandared eller Borås centrum.

Nej, alldeles för mycket faror, problem och nackdelar med 
detta förslag. Varför inte hitta ett annat ställe. Varför inte i 
Viared eller bygg om befintlig förskola. Bygg bättre in- och 
utfart till den befintliga så trafiken inte påverkas mer än 
nödvändigt i Sjömarken. Låt badstranden och det fina oas/
grönområde vi har bevaras. Glöm inte heller sommarens 
Badresor som även de ökar trafiken, köer mm. Bättre att 
behålla Badresorna och ge fler barn chans till bad- och 
sommarlekar.
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Kommentar
Förskoleutbyggnad planeras också i andra stadsdelar, men är 
knappast ett förstahandsval för föräldrar och barn boende 
i Sjömarken. Det transportbehov som förskolan innebär 
och som genererar tunga transporter är begränsat. Se även 
svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15, 
Länsstyrelsen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S27 Mörtstigen 5
Vi motsätter oss detta förslag och det av följande grunder:

Sjömarken badet är ett naturområde vid sjön, detta utnyttjas 
av både lokala och ditresande människor för att njuta av natu-
ren och den vackra strandlinjen. Vi har även en hundrastgård 
och fina lekplatser som lockar många besökare, varför skall 
detta bygga bort? Varför kan man inte uppskatta det vi har 
idag, och som så många utnyttjar och uppskattar.

Att bygga ett dagis emellan en järnväg och en sjö? Detta 
känns otroligt otryggt, att ha små barn som kanske smiter i 
väg – vart de än går så finns det en stor fara. 

Trafiksituationen på Göteborgsvägen är under all kritik under 
de timmar på morgonen när man åker till jobbet och på efter-
middagen när man kommer hem. Det går inte att komma ut 
på Göteborgsvägen ifrån varken Badstrandsvägen eller från 
Gränsvägen. Man får kasta sig ut och hoppas på det bästa för 
att sedan sitta i kö till R40. Nu skall det alltså trafikeras ännu 
hårdare, om det inte ens fungerar idag hur har ni då tänkt att 
det skall fungera när ytterligare 400-500 fordon skall ta sig, 
framförallt ut på Göteborgsvägen ifrån Badstrandsvägen/
Gränsvägen på morgonen. Att många kommer köra via 
Hästhovsvägen är också en stor trafikfara då alla skolbarn går 
och cyklar på denna smala väg vid samma tider. 

Ni har ju andra möjligheter att bygga denna förskola, där 
varken trafik påverkas eller barnen har stor fara i närheten. 
Varför bygga bort ett grönområde? Barnen bryr väl sig inte 
om var de är, bara de har fröknar, kompisar och leksaker. Att 
sedan få gå på utflykt till lekplatserna vid sjön kommer ju vara 
spännande för dem istället för vardag. 

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 
Länsstyrelsen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S28 Allén 6 Sjömarken 
Har bott i Sjömarken i många år och därför kunnat se hur 
många människor som verkar trivas med att kunna prome-
nera, många med sina hundar i parken såväl vår, sommar, 
höst och vinter. Sommartid då vädret är fint kommer många 
från såväl Sjömarken som Borås för att njuta vid Viaredssjön. 
Parkeringsplatsen är då full och det står rader av bilar utefter 

gatorna. Härligt att så många vill njuta och får möjlighet till 
det. Ta då inte bort denna möjlighet för så många människor! 
Underbart även att se alla barn från Borås som ges möjlighet 
att tillbringa lediga dagar på sommarlovet i parken och 
vid sjön. Ta inte bort denna möjlighet för så många barn! 
Trafiksituationen vid järnvägsövergångarna är redan nu långa 
ibland, hur ska det då bli om alla föräldrar som lämnar eller 
hämtar sina barn också ska trafikera Hästhovsvägen och 
Gamla göteborgsvägen. Vilket stressmoment det blir och 
dessutom en trafikfara för alla barn som går eller cyklar till 
skola eller idrottsgård. Ta inte bort parken, ett grönområde 
med lugn och ro som många mår gott av! Skapa inte trafikfa-
ror på Hästhovsvägen! Visst finns det andra platser att bygga 
ny förskola på i Sjömarken? Området nära idrottsgården 
skulle väl vara ett utmärkt alternativ, nära idrottsgårdens 
gräsmattor och härligt skogsområde att vara i som ger barnen 
möjlighet att leka i naturen! Kanske även tryggare för föräld-
rar och förskolepersonal att inte ha järnväg och sjö så nära 
förskolan vilket ju uppenbart är en risk med tanke på barns 
nyfikenhet och upptäckarlust. 

Kommentar 
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 
Länsstyrelsen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S29 Räveskalla 1:23
Följande anförs mot ovanstående detaljplan:

Biltrafiken i området är redan idag alldeles för tät och omfat-
tande. Detta utan hänsyn tagen till Sandhults-bostäders 
nybyggnation norr om Göteborgsvägen som kommer att 
medföra en väsentlig ökning, utöver tänkt förskolas trafik. 
Fjällvägen och Badstrandsvägen kommer i princip ut på 
Göteborgsvägen mittemot varandra och avlastning via 
Hästhovsvägen är definitivt ingen lösning. 

Andra detaljplaner för Sjömarken har blivit nedprioriterade 
eller stoppade p g a Göteborgsvägens bristfälliga kapacitet. 
Det finns 5-6 andra lokaliseringar för förskola i Sjömarken. 
Utred dessa och få lite synergi på trafikflödet. En förskola 
borde ju finnas i Sjöhagenområdet. 

Ur rekreationssynpunkt för kommunen är det helt förkastligt 
att börja bygga på ett av kommunens närmaste badplatsom-
råde med kapacitet. Om det byggs riskerar trafiksituationen 
att helt haverera under badsäsong. Även järnvägen är ett stort 
problem både med hänsyn till trafiksituation/olycksrisk och 
strålningsrisk.

Jag föreslår att planförslag nedlägges och bättre alternativ 
framtages.
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Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 
Länsstyrelsen samt fritids- och föreningsförvaltningen.

S30 Räveskalla 1:112
Jag överklagar kommunens beslut av detaljplanen för Räve-
skalla 1:36 Badstrandsvägen i Sjömarken. 

Efter att ha tagit del av planbeskrivningen stärks jag ytterli-
gare i mitt tänk att det inte skall byggas nånting i denna delen 
av Sjömärkesbadet. 

Borås kommun skall som, det utåt skall visa värnar om 
miljön. Här har vi/alla i Borås chans att kunna vara och få 
vara på det lille friluftsområde som finns här. Borås har inte 
många platser som detta. Man behöver inte bygga på varje 
liten grön häck som man ser på en karta.  

I nuläget är det tänkt att en förskola skall byggas. Då undrar 
jag är det en lämplig plats när man 

1, Måste ha bullerplank, skyddsvallar, staket runt ett så stort 
område och med fastighet A måste man även ha fasader 
som skall brand skyddas även tak. Allt detta för att skydda 
barn från kust till kust banans transporter med brandfarliga 
ämnen, vätskor och gaser. Man bör även tänka på och beakta 
gnistbildning som kan uppstå av tågen och vad det kan bidra 
till. Den eldsvåda kan blir katastrofal vid en torr sommar 
som i år. 

2, Strålningsrisken 

3, Biltrafiken är väl en stor del av problemet. Parkeringar 
som skall till. Hur stora områden kommer det inte att ta och 
förstöra i naturen. Åter ett miljötänkt. Bilar som skall köra 
fram och tillbaka står på tomgång i invänta av eventuellt tåg 
som kommer i köer. På mprgon och eftermiddag är köerna 
som värst på Göteborgsvägen.   Det här området slutar upp 
med att vara friluftsområde. 

I plan A kommer det finnas en transportväg till förskolan 
som försämrar och stoppar nedfarterna från pulkabacken, 
som enligt er skall vara tillgänglig, även dagtid för alla. Hellt 
förkastligt. 

Bygger man som plan A kommer naturlig mark med den lilla 
skog som finns försvinna, där barn kan plocka blåbär, svamp, 
naturligt med sten och mossa. Ur och skor dagis. 

I plan B försvinner inte detta ifrån då ha de en naturlig 
lekplats och transportvägar till förskolan tar ingen mark i 
anspråk. Plan B är det bästa alternativet om det skall byggas. 

Man måste betänka att om det blir någon byggnation blir det 

på andra sidan Göteborgsvägen. Skall inte man redan börja 
bygga (där finns mark som kommunen äger om det nu är 
problemet) så behöver man inte köra fram tillbaka i onödan. 

Badresor började 1943-44 innan dess var det ett boningshus 
för en familj.  Badresor är ett störande moment i omgiv-
ningen med hög musikvolym nästan hela dagen. 

Kommentar
Att åtgärder krävs innebär inte i sig att tomten är olämplig.  
Att bullerskydda tomter är vanligt både för bostäder och 
pedagogiska miljöer. Olyckor med farligt gods är mycket 
ovanliga, de bestämmelser som finns införda på plankartan 
finns där för att minska en redan liten risk. Se även svar till 
fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 Läns-
styrelsen, miljö- och konsumentnämnden samt fritids- och 
föreningsförvaltningen.

S31 Räveskalla 1:577
Vi vill härmed framföra vår åsikt om att det inte bör byggas 
någon ny förskola på Badstrandsvägen i Sjömarken då det är 
ytterst olämpligt!

De anledningar som vi anser gör bygget olämpligt är:

Platsen är det enda natur-/parkområdet i Sjömarken med den 
enda pulkabacken i samhället. Skulle man bygga bort detta 
kan man aldrig ersätta den förlusten för Sjömarken. Istället 
för att göra något dåligt av nått som är bra bör man göra 
något bra av det som är dåligt, vilket skulle vara att istället 
bygga en ny förskola där det finns ounyttjad mark eller på 
mark med byggnader som inte längre används.

Trafiken på Hästhovsvägen skulle öka markant samt drabbas 
av långa bilköer vid rusningstid. Detta då folk kommer vilja 
gena på Hästhovsvägen för att komma längre fram i köerna 
och ta utfarten vid Gränsvägen istället för att komma längre 
bak i köerna om de åker ut vid utfarten på Badstrandsvägen 
som det är tänkt. Hästhovsvägen är dessutom inte lämplig 
för den höga mängd trafik då den dels är för trång och dålig 
samt att det rör sig mycket folk på vägen, då det saknas 
trottoar, som cyklar, går och springer.

Platsen ligger nära järnväg och vatten vilket är ”objekt” som 
man inte vill ha barn i närheten av. Järnvägen är även en stor 
säkerhetsrisk i form av att den behövs korsas av alla som ska 
till och från förskolan. Vid rusningstid finns risken att köer 
bildas då in och utfart från förskolan är kort och någon kan 
bli ståendes på spåret när bommarna går ner.

På sommarhalvåret kommer det att uppstå kaos och en 
otroligt hög riskmiljö för alla som vistas i området. Detta då 
det redan idag är problem med parkeringar och helt fullt på 
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”parkeringarna” vid badplatsen/Badstrandsvägen och bilar 
ställer sig längst med Hästhovsvägen. Badbussarna kan inte 
köra som det är tänkt och vänder/backar över järnvägsspåret 
för att kunna komma fram. Vart skall det nya antal som är 
tänkt att arbeta samt lämna/hämta sina barn på förskolan 
ta vägen och få plats? Bättre att hänvisa denna skara till en 
outnyttjad mark!

Detta var bara några av de större orsakerna, och ni vet säkert 
lika väl som oss att det finns många fler, till varför det inte 
bör byggas någon ny förskola på Badstrandsvägen.

Det viktigaste är att det hela blir bra. Skulle ni behöva köpa 
en tomt för att hitta en lämplig plats så får ni göra/prioritera 
det. Finns många mindre viktiga saker som kommunen 
väljer att lägga onödiga pengar på! Hoppas ni tar till er av 
all kritik och inser att det inte fungerar att bygga en förskola 
på Badstrandsvägen. Det gjorde det inte förr och inget 
har förändrats till det bättre i frågan som gör det möjligt i 
dagsläget heller.

Kommentar
Kommunen bedriver strategiskt markarbete och köper upp 
fastigheter som kan bli aktuella att utveckla. I nuläget är 
alternativen inom Sjömarken få. Se även svar till fastighetsä-
gare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 Länsstyrelsen, samt 
fritids- och föreningsförvaltningen.

S32 Räveskalla 1:579
Som boende på Hästhovsvägen vill vi framföra missnöje 
med den planerade detaljplanen gällande förskolan vid 
Badstrandsvägen (Räveskalla 1:36). En till förskola i sig är 
ingen dum idé, men varför inte bygga ut om den befintliga 
barackförskolan vid gamla antikaffären istället.

Vi som boende på Hästhovsvägen kommer påverkas negativt 
av den ökande trafik som kommer passera våra bostäder. 
Som det är idag så är det endast ett fåtal bilar som passerar 
vår bostad på Hästhovsvägen 19 på morgon och kvällstid, 
men om det byggs en förskola så kommer merparten av 
trafikanterna att välja vägen via Hästhovsvägen efter de 
lämnat/hämtat sina barn. Mellan 7-9 på morgonen kommer 
det medföra att det passerar mellan 300-400 bilar utanför 
vårt hus, där det idag endast passerar ett tiotal vid dessa 
tidpunkter.

Det kommer även medföra långa köer och stor risk för 
trafikolyckor. Vintertid är vägarna även väldigt smala då det 
plogas upp snödrivor i kanten så det blir väldigt svårt för 
två bilar + barn vid vägkanten att mötas. Redan idag är det 
köer från Lundaskogsrondellen till sjömarken mellan 7-8 
tiden på morgonen, vilket medför att det kan vara köer vid 
gränsvägen. 

Ska det köra 100-tals bilar till via Hästhovsvägen kommer 
kön på gränsvägen vara från järnvägen och en bra bit in på 
Hästhovsvägen vid vissa tidpunkter på dygnet.

Kommentar
Planuppdrag finns för att legalisera och utöka också den 
tillfälliga förskolan vid Norra Gränsvägen. Även om denna 
på kort sikt kommer att ersättas av nu föreslagen förskola, då 
denna inte kan kvarstå som förskola under ombyggnad av väg 
och ny permanent förskola. Med tillkommande bebyggelse 
kommer sannolikt båda tomterna behöva tas i anspråk för 
förskola på längre sikt. Se även svar till fastighetsägare på 
Räveskalla 1:22 och Länsstyrelsen.

S33 Räveskalla 1:124
Mycket bekymrad ang. planerna att bygga stor förskola vid 
unikt friluftsområde.

Små barn ska trängas mellan järnväg och sjö. Vem tar ansvar 
när första olyckan inträffar?

Jag skulle aldrig någonsin sätta min barn där. Det är redan 
flera minuters väntetid för att komma ut på Göteborgsvägens 
i nuläget från Hästhovsvägen. Vågar inte ens tänka på det 
kaos som blir längre fram.

Hästhovsvägen är redan nu en även alternativ väg till 
Göteborgsvägen, skrämmande. Borde i nuläget vara en 
återvändsgata. Det finns så många bättre alternativ. Varför 
kan inte bara ta dessa ? Förstår inte varför man bara kör 
vidare med ett förslag som har så många brister samt farliga 
konsekvenser?

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 
samt Länsstyrelsen

S34 Räveskalla 1:124
Är orolig över att bygget av ny förskola i Sjömarken kommer 
att innebära väldigt mycket mer trafik på Hästhovsvägen, och 
även köer vid båda järnvägsövergångarna (Badstrandsvägen 
och Gränsvägen). Har förstått att det finns andra bättre 
förslag på placering, t.ex att bygga ut den förskola som redan 
finns på Norra Gränsvägen, eller bygga nytt i Lundaskog 
Borås. Hoppas verkligen att detta kan ses över igen!

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Boende på 
Mörtstigen 9 och Länsstyrelsen

S35 Allén 8
Vi tycker det vore tragiskt att förstöra vårt fina rekreations-
område vid sjön med att lägga en förskola där. Lugnet och 
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riden i området kommer att försvinna. Argument emot har ni 
fått så många gånger på olika möten, men det verkar inte som 
man förstår hur högt vi som bor här värderar detta område. 
Hur blir det en vacker sommar dag när massor med badsugna 
närboende och stadsbor vill ta sig till stranden dom kommer 
inte att komma fram. Argumenten att dom får gå eller ta 
cykel håller inte. Trafiken är redan katastrofal. 400 transpor-
ter till och från förskolan varje dag med stressade föräldrar 
som skall över järnvägen det är inte optimalt. Hästhovsvägen 
kommer att bli överbelastad. Det är inte genomtänkt att lägga 
en förskola med 120 små barn intill en järnväg. 

Snälla tänk om, det måste väl finnas någon annanstans i 
Sjömarken som är mer lämplig till förskola.

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, och Läns-
styrelsen

S36 Hästhovsvägen 21
We are not against the building of a Förskola if its done 
correctly. We believe we need it, as Sjömarken is growing 
and we dont have enough place for all the families that are 
moving in. However, we do no agree if it means our area 
will be disrupted because already as it stands now, with the 
new pick up area for the children going to the temporary 
Sjömarken school (badplats) it has caused problems.

The traffic increase along Hästhovsvägen, the speed that cars 
and motorbikes and lorries are driving is unsafe for people 
walking and living on the road. 

Buses also drive along Hästhovsvägen when they dont want 
to wait for the train barrier to go up. 

There is no walk way path or cycle path on Hästhovsvägen. 

The lighting is not 100% with lampposts nearly falling over. 

You mention that you will draw up lines on the road, put 
speed controls and new speed signs.....were not sure that will 
work.

We believe closing off Hästhovsvägen to anyone other than 
those living there would be the only option, and that we 
dont think your prepared or able to do. Therefore you ought 
to think of alternative ways of getting the traffic in and out 
of the Förskola. What about coming in from the other side, 
from the main road near the bridge/water.....sorry were not 
sure of what that area is called but then the cars will come 
through the forest area. We hope you will really listen to the 
people that live in the area and make this a smooth process. 
As we said before we agree that a school is needed but not at 

our expense!

Kommentar
Angöring i från väster via befintligt skogsområde skulle 
innebära alltför stor påverkan på friluftsvärdena i området. 
Se även svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22

S37 Hästhovsvägen 15
Vi som bor på Hästhovsvägen har redan alldeles för mycket 
trafik. På morgonen och eftermiddagen är det nästan omöj-
ligt att ta sig härifrån. Det blir väldigt långa köer. Det är 
många barn som går till skolan som måste gå på vägen då det 
inte finns några trottoarer. Det är många som använder detta 
område till bollspel och pulka åkning på vintern. Inget bra 
ställe för att lägga en förskola. 

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22

S38 Hästhovsvägen 4
Vi är av uppfattningen att förslaget om ny förskola vid 
badstranden i Sjömarken är rent olämplig. Detta för att 
trafiksituationen i sjömarken som helhet är kaos under 
morgonen och eftermiddagen och trafiken på göteborgsvä-
gen är väldigt ansträngd. Att förlägga en förskola i centrala 
sjömarken med den befintligt icke fungerande trafiksi-
tuationen skulle göra problemen än större, såklart. Det är 
orimligt att stå i kö för att komma ut på göteborgsvägen rent 
tidsmässigt på morgonen redan nu. Lägg då till 150 bilar 
ytterligare som ska svänga in på Badvägen och ut till Göte-
borgsvägen igen. Dessutom kommer trafiken garanterat öka 
på Hästhovsvägen, där folk redan idag har problem att hålla 
låg hastighet och alltför många som inte bor i anslutning till 
gatan väljer att köra där. Vi som föräldrar är uppriktigt sagt 
oroliga för den trafik och hastighet som hålls idag och den 
situationen kommer bli ännu värre om förskolan byggs.

Förutom trafikproblemen så innebär det att man ska bygga 
på ett grönområde i Sjömarken som används för aktiviteter 
med barn, ex pulkaåkning och grillning på vintern och 
fotbollsspel/kubb på sommaren.

Utöver detta är det en risk för barnen som på en eventuellt ny 
förskola ska vara inringade av tågtrafik och en sjö. Platsen är 
helt enkelt inte lämplig för förskola utan är bättre anpassad 
för rekreation. Det finns för övrigt inte några vidare andra 
grönområden att umgås på i Sjömarken, ta inte bort denna 
möjlighet.

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22, Räveskalla 1:15 
samt Länsstyrelsen.
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S39 Maskrosvägen 17
Gällande byggande av en ny förskola i Sjömarken, vid 
badplatsen, ställer jag mig frågande till varför ytterligare en 
förskola i Sjömarken?

Varför inte tänka ett steg längre för att minska trafiken in 
och ur Sjömarken och bygg en förskola i Lundaskog? Där 
finns det gott om mark och då kan barnen från Lundaskog 
och Viared sjöstad gå där och därmed minskas trafiken in till 
Sjömarken samt att platser frigörs från befintliga förskolor i 
Sjömarken till Sjömarkenbarnen.

Det verkar som om kommunens olika nämnder och avdel-
ningar har vattentäta skott mellan varandra eftersom ni inte 
talar med varandra. Redan idag körs en hel del barn in till 
Sjömarken från Lundaskog och Viareds Sjöstad, därefter kör 
föräldrarna ut igen, stressade naturligtvis medan Sjömar-
kenbarnen går och cyklar till skolan bland dessa stressade 
föräldrar. Detta genererar dagliga köer ut ur Sjömarken 
och på eftermiddagarna köer från motorvägen och upp 
till förskolan. Snälla lägg förskolan i Lundaskog och spara 
oss från fler bilar i Sjömarken! Har ni ens funderat på det 
alternativet?

Tacksam för svar om hur era funderingar går.

Kommentar
Se svar till fastighetsägare på Räveskalla 1:22 och Boende på 
Mörtstigen 9

S40 Allén 10A
Lägg den på en säkrare plats utan järnvägen, sjön mm.

Kommentar
Se svar till fastighetsägare till Räveskalla 1:15

Plan- och bygglovsavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 

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

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

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

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 

granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 

programförslag som du 

kan lämna synpunkter 

på. Synpunkter lämnas 

till Samhällsbyggnads-

nämnden.

Efter programsamrådet 

sker en bearbetning av 

programförslaget med 

anledning av inkomna 

synpunkter. Det färdiga 

programmet godkänns av 

Samhällsbyggnadsnämn-

den eller av Kommunfull-

mäktige.

Efter samrådet sker en 

bearbetning av planförsla-

get med anledning av 

inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-

det vinner planen laga 

kraft, om inte planen 

överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 

enlighet med planen.

När planen vunnit laga 

kraft är det inte längre 

möjligt att överklaga 

beslutet.

Om dina synpunkter 

kvarstår efter antagandet 

har du möjlighet att  

överklaga beslutet till 

Mark- och miljödomstolen 

och senare till Mark- och 

miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 

eventuellt mindre redige-

ringar innan den färdiga 

detaljplanen tas upp i 

Samhällsbyggnadsnämn-

den för godkännande, 

därefter antar Kommun-

fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 

planförslag som du kan 

lämna synpunkter på.

Synpunkter lämnas till 

Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Du får ta del av den 

färdiga detaljplanen. Detta 

är sista tillfället att lämna 

synpunkter. För att få rätt 

att överklaga planen 

måste du lämna synpunk-

terna skriftligt. Synpunk-

terna lämnas till Samhälls-

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

Ordlista

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

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

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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GRANSKNING Nämndbeslut  
BN2015-022  § SBN 2019-126 
 

Underrättelse om granskning för detaljplan för Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 9 maj – 13 juni 2019.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med 
sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i 
stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som 
används för rekreation och badresors aktiviteter. Under planens 
genomförande kommer åtgärder att vidtas för att kompensera 
för ianspråktagandet av grönytor inom planområdet. 
 
De detaljplaner som gäller för området (från 1955 och 1979) 
anger Friluftsbad som markanvändning. Översiktsplanen för 
Borås antagen 2018 och kommunens grönområdesplan anger 
natur- och rekreationsområde klass II för ett större område 
kring Sjömarkens badplats. Förslaget innebär att en mindre del 
av detta grönområde tas i anspråk. Kommunen bedömer att 
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.   
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 13 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
(BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom 
det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se  
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-06 

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


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del 

av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00101 214 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-05-20 Bengt Himmelmann   

  Chef för Samhällsplanering 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00101 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del 

av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget        

Ärendet i sin helhet 

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

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

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

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

våningar kan byggas väster om Badstrandvägen. Planområdet inkluderar delar 

av Badstrandvägen samt den yta som idag utgör parkering sommartid för 

besökare till badet söder om planområdet.  

Sedan planen var ute på samråd så har ytan som är byggbar ändrats för att 

säkerställa att förskolan byggs så den skapar en barriär mot tågbanan norr om 

planen.   

Planförslag föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 

kollektivtrafikstråk, vilket innebär att framtida bebyggelse kan använda den 

redan utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser 

bidrar till ett mer hållbart samhälle.              

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning, 2019-05-06 

2. Plankarta; 2019-05-06 

3. Planbeskrivning; 2019-05-06   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-

Hestra 4:4 m.fl. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2014-00614 214 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-05-23 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00614 214 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-

Hestra 4:4 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 

byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av flerbostadshus. Planen reglerar 

bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering 

till landskap och kulturvärden. 

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att bevara och skydda 

befintliga naturvärden vilket uppnås genom att kommunen förvärvar mark för 

allmänt ändamål. Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett 

ändamålsenligt genomförande. 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.               

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2019-05-13 

2. Planbeskrivning Torpa-Hestra 4:4, 2019-05-13 

3. Plankarta Torpa-Hestra 4:4, 2019-05-13   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Torpa-Hestra 4:4

Detaljplan för del av Hestra

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2014-001269

2019-05-06

Samråd

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-05-03

Michaela Kleman

Planchef Planarkitekt

Karin Dahlin

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-04-09

Upprättad 2019-04-09

Mätklass II

Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Häck

N

0:00 / 0:000

Karta ritad av Karin Dahlin, Ramboll

SBN/

DEL.

Sonatgatan

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

PLANBESTÄMMELSER

B

LOKALGATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och

utformning är tillåten.

GRÄNSER

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Lokalgata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Natur

NATUR

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Bostäder

Huvudmannaskap
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av 
flerbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och 
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till 
landskap och kulturvärden.

Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att 
bevara och skydda befintliga naturvärden vilket uppnås 
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål. 
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet 
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna 
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av 
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt 
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare 
skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. 
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk 
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden 
inom gamla Hestra by. 

Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga 
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär‑
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram‑
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer 
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. 
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen 
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och 
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ‑
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna‑
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister 
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra 
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.   

Gällande detaljplan
Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd‑
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads‑
ändamål inom kvartersmark. Befintliga byggnader regleras 
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras 
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom 
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr 
om bostadsområdet finns en lokalgata för trafikinmatning. 
Inom planområdet finns ett område reserverat för allmänna 
underjordiska ledningar.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till ändring av detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015 
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll 

i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse‑
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till 
landskapet och kulturvärdena.  

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2019

Granskning 3 kvartalet 2019

Antagande 4 kvartalet 2019

Laga kraft 1 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal 
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets 
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av 
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den 
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och 
kulturvärde. 

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad. 
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata 
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ‑
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess 
gemensamma struktur. 

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994 
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg 
med omkringliggande rad- och flerbostadshus mellan 2 till 7 
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet 
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi‑
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra 
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum 
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids‑
gård, restaurang och närbutik. 

Söder om planområdet finns den nyaste bostadsbebyggelsen 
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät 
radhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus längs knäckta 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 03 maj 2019.
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till 
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad, 
från terräng eller landskap.  

Ny bebyggelse
Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder 
och tillhörande komplementbyggnader. Den nya bebyggelsen 
utformas med en öppen kvartersstruktur i anslutning till den 
förbipasserande gång- och cykelvägen. Byggnadsvolymerna 
består av två bostadslängor i tre våningar. Avsikten är att den 
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska 
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär. 

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och 
befintliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett 
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots, 
med cykel eller med kollektivtrafik. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk‑
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att 
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet. 
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by. 

Gestaltningen av de nya byggnaderna ska ansluta till ladans 
uttryck och placering på tomten. Arkitekturen ska upplevas 
som tidlös och genom omsorgsfullt valda material knyta 
an till den omkringliggande bebyggelsen. Genom att ytan 
mellan bostadshusen närmast gång- och cykelvägen hålls fri 
från byggnader och hårdgjorda ytor behålls en del av tomtens 
öppna karaktär.

Historik och kulturmiljöer
Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam‑
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax 
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds‑
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna 
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och 
fägator i omgivande natur. 

Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning 
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som 
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam‑
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende 
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som 
permanentboende med undantag för ladugården som idag 
inte nyttjas.

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut‑
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de 
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993. 
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa 
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen 
när de ritade husen. 

Befintligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Ladans placering i terrängen

Exempel på hus av Tham & Videgård som lånat sin estetik från en ladugård

Danska husen i Hestra Parkstad
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Befintlig markhöjd

Befintlig markhöjd

Ansvarig: MD

Hestraparken Borås
Projektnr: 2515.145Fasader

HUS 2

Fasad Norr

Fasad Söder Fasad Väster

Fasad Öster

1:100 A1 2019-03-21

Ansvarig: MD

Hestraparken
Projektnr: 2515.145Långsektion 1:200 A1

HUS 1 & 2

 1 : 200
Hus 1 Långsektion

 1 : 200
Hus 2 långsektion

Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Fasad mot nordväst, hus 2 Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydost, hus 2 Fasad mot sydväst, hus 2

Visualisering
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Ladan
Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den 
befintliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som 
finns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren 
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde 
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och 
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under 
de år som har förflutit har fastighetsägaren inte fått bygg‑
naden att fungera med någon ny användning och har sedan 
1996 inte haft några intäkter på byggnaden. 

Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till 
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996. 
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten 
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion 
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen 
att en nybyggd kopia av den befintliga ladan skulle urholka 
det kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra 
annat än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt 
ny bostadsbyggnad med en liknande volym och karaktär, 

placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 
ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia. 
Således tas q bort ur planen och ladan tillåts därmed rivas.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till och inom planområdet är god utan 
större nivåskillnader. Dessutom har planområdet en utbyggd 
gång- och cykelvägnät vilket underlättar tillgängligheten. 
Bostadshusens entréer placeras mot gata/gård med nära 
tillgång till parkeringar och uppställningsplatser. Planförsla‑
get innebär att tillgänglighet till natur och parkområden ökas 
genom att kommunen genom markförvärvet säkrar mark för 
en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu‑
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/ 
höstdagjämning och fyra tidpunkter vid sommarsolståndet. 
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten 
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning. 
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen 
faller inom den egna fastigheten. 

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9 Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15 Skugg förhållande, 20 mars kl. 18

Fasad mot nordost, hus 2

Fasad mot sydväst, hus 2
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3. Gator och trafik
Gatunät
Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats 
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat 
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande 
skogsmark. Gatunätet för trafik inom Hestra består av en 
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad. 
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg 
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig 
till Symfonigatan. Hestra Ringväg är stadsdelens viktigaste 
huvudgata som möjliggör angöring till servicefunktionerna i 
Hestra Midgård.

Gångtrafik
Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman‑
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast 
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används 
främst för blandtrafik. Särskilt viktiga gångvägar finns längs 

med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid 
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om 
Hestra by separeras trafikslagen med en gångtunnel. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ansluts till befintligt cykelvägnät via cykel‑
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett 
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till 
Musikvägen i norr. Cykeltrafiken inom Hestra sker främst på 
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen. 
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta 
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafik på 
befintliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som 
stimulerar cykling anses goda. 

Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25 
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för flerbostadshus 

Skugg förhållande, 21 juni kl. 9 Skugg förhållande, 21 juni kl. 12

Skugg förhållande, 21 juni kl. 15 Skugg förhållande, 21 juni kl. 18
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Gång och cykelväg
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200 m
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Gång och cykelväg

Väg

Busshållplats

Stig

Planområde

200 m

100 m

i områden utanför centrum. Detta innebär 50 cykelparke‑
ringar, vilket motsvarar en yta på ca 60 kvadratmeter. Minst 
50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras i närhet 
av entrén medan resterande placeras inomhus eller under tak 
och är lättillgängliga från markplan. Det finns goda förut‑
sättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. Närmsta 
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från 
planområdet. Hestra trafikeras idag av busslinje 8 som har 
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar 
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till 
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser finns längs 
Alingsåsvägen som trafikeras av expressbusslinje 550 som 
har sträckningen Borås - Alingsås och omvänt. 

Biltrafik och bilparkering 
Trafikförsörjningen inom och i nära angränsning till planom‑
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan 
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befintliga trafikstruk‑
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till 
angöring för bebyggelse inom Hestra by. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar cirka 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafikalstring 
utökas med drygt 100 bilförflyttningar. Under arbetet med 
planprogrammet för Hestra togs en trafikanalys fram (Sweco, 
2016-10-04). Baserat på 2015 års trafiknivå är framkom‑
ligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna 
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en 
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen 
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer 

Översiktskarta - trafikstruktur
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fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning 
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad 
som medges i planförslaget.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka 
150 nya färdresor per dygn. Av dessa sker 34 procent med 
bil, 11 procent med kollektivtrafik och drygt 50 procent 
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en 
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen‑
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt 
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent 
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafik 
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya 
bebyggelsens trafikalstring endast marginellt påverkar det 
statliga vägnätet. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Den nya bebyggelsen beräknas behöva cirka 22 parkerings‑
platser. Planområdet anses ha goda förutsättningar för att 
kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt scena‑
rio är att man implementerar en hållbar livsstil vilket innebär 
åtgärder som främjar val av hållbara trafikslag, god mark‑
nadsföring av hållbart resande och en stadsplanering som 
stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan ordna de 
parkeringsplatser som krävs inom den egna fastigheten eller i 
annan gemensam anläggning, kan det vara möjligt att göra så 
kallade parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att byggherren 
istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa 
pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel 
avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp 
sker genom avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och 
kommunen, se genomförandebeskrivning.

Angöring och utfarter
Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn. 
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete. 
Dessutom krävs en mur i linje med fastighetsgräns, alternativt 
en spont som stabiliserar slänten och resulterar i att maximal 
fastighetsarea kan utnyttjas för infart och parkering. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs. Planområdet befinner sig utanför 
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för 
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur 
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om 

4 meter från ledningsrätt till förslagen byggrätt krävs för 
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom 
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.  

Befintliga dagvattenledningar med tillhörande tillsynsbrun‑
nar ligger på cirka 1,5 – 2 meters djup och följer fastighetens 
sydvästra sida. Befintliga vattenledningar med tillhörande 
brandposter finns inom samma område. Området kan anslu‑
tas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. En viss 
utbyggnad av spillvattenledningar kan komma att behövas i 
samband med exploatering av fastighet Torpa-Hestra 4:4. 

Dagvatten
Terrängen inom planområdet består av ängsmark med en 
svag sydvästlig sluttning med god förutsättning för fördröj‑
ning och rening. Avledning av dagvatten från lokala gator 
sker via dagvattenanslutningar och det nedgrävda ledningsnä‑
tet. Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 
är god. Dessutom finns en damm strax väster om fastighet 
Torpa-Hestra 4:3 för fördröjning och avledning av dagvatten. 

Ny hårdgjord yta tillkommer vid den nya exploateringen. De 
nya hårdgjorda ytorna skapas inom kvartersmark i planens 
norra del för att möjliggöra för angöring och parkering. 
Tanken är att ytan mellan bostadshusen närmast gång- och 
cykelvägen ska hållas fri från byggnader och hårdgjorda ytor 
för att möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. 

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Då fastigheten inte har utrymme 
för en hårdgjord yta större än 2500 kvadratmeter behöver 
inga fördröjningsåtgärder vidtas med exempelvis fördröj‑
ningsmagasin. 

Värme
Fjärrvärmesystemet är utbyggt i den delen av planområdet 
som berör exploateringen. Anslutning kan ske via fastighe‑
tens norra sida.

El, tele och fiber
Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till 
elledningar längs befintlig cykelväg, strax väster om planom‑
rådet. Ett kabelskåp finns invid befintlig cykelväg. Denna bör 
i samband med framtida åtgärder flyttas till ett mer lämpligt 
läge. 

Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell flytt 
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering 
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta 
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.
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Avfall
Detaljplanen anses ha goda förutsättningar för att uppfylla en 
säker och miljövänlig avfallshantering. En återvinningsplats 
finns invid korsningen av Sonatgatan och Serenadgatan. 

Den nya bebyggelsen med cirka 20 lägenheter resulterar 
i ett platsbehov för 2000 liter producerat avfall. Dessa 
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och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats finns 
utanför planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornett‑
gatan. Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet finns 
flera rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats 
och ett delvis elbelyst motionsspår för träning. 

I Hestra finns många olika naturmiljöer och inslag av 
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i 
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder 
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar 
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse 
av befintlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen 
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och 
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen 
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition 
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by 
och Kolbränningen. 

Fornlämningar och kulturminnen
Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan‑
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som 
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut‑
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda 
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4. 
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe‑
ten var omrörd och därmed obefintlig. Länsstyrelsen med‑
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra 
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk 
för avsett ändamål. 

Natur och vegetation
Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till 
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet, 
på de gamla inägomarkerna finns inslag av öppna ängar som 
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och 
används till bete. I angränsning till dessa områden finns 
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder 
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av 
en blockrik terräng med en brantare sluttning. 

I nära angränsning till planområdet finns naturområden 
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och 
skydda befintliga naturvärden. Kommunens intention är 
att i samband med genomförandet stärka planområdets 
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i 
grönområdesplanen.

Biologisk mångfald
Inom och utanför planområdet finns platser för biologisk 
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder 
om planområdet finns grönområden som förbinds genom ett 
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt 
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.  

volymer kan antingen placeras i komplementbyggnader eller i 
nedgrävda bottentömmande behållare i nära angränsning till 
vändplatsen på Sonatgatan.

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

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap
Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg‑
gelsen finns en lekplats. Lekplatsen nås genom befintliga 
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009 
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Naturvärdesklass 4

Naturvärdesklass 3

Naturvärdesklass 2

Spridningsstråk

Stenmur

Lagenligt skyddad natur
Planområdet ligger i närheten av flera områden med höga 
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen finns 
naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd 
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder 
om planområdet finns ett område med naturvärdesklassning 
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör 
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar. 

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för 
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet 
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som 
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen 
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa 
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom 

utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är 
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än 
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra 
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap. 

För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt 
och dess samband med närliggande områden har en fördju‑
pad naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits 
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett 
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område 
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in 
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet finns 
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass 
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra 
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen
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Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst 
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området 
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande 
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även 
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet som 
inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt natur‑
värde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området utgörs av 
svagt fårbetade hagar, tidigare sannolikt åkermark domine‑
rade av triviala ohävdsarter, men med inslag av hävdarter. 
Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten blåklocka, 
käringtand och revfibbla. 

Naturvärdesinventeringen identifierar även generella 
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består 
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren 
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av 
träd och täcks till hälften av mossor och lavar. 

Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats. 
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra 
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de 
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet, 
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3, 
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på 
16 meter når in i planområdet. Trädet kommer inte påverkas 
negativt av planförslaget då marken i denna del inte får 
bebyggas. Men vid exploateringen av området måste trädets 
skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas negativt i 
byggskedet.

Grönområdesplan
I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt en 
fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två områden 
med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga grönom‑
råden och är oersättliga på lokal nivå. Norr om planområdet 
ligger Hestraparken som är ett skogsområde med nyckel‑
biotoper med höga besöks- och rekreationsvärden. Frilufts‑
området har ett utbyggt nätverk av stigar och motionsspår 
som sträcker sig från Ryssbybäck till Rya åsar. Strax söder 
om planområdet ligger området runt sjön Kolbränningen 
som också har klass II. Dessa två områden sammanbinds i 
grönområdesplanen med gröna pilar som symboliserar stråk 
som är viktiga för djur- och växtlivet. De gröna stråken har 
klassning II och fungerar som viktiga spridningskorridorer 
då de sammanbinder stadens grönområden med omgivande 
naturmark. Ett av de gröna stråken passerar precis intill 
planområdet. För att inte påverkas av ny exploatering bör de 
gröna stråken vara minst 20 meter breda och sammanhäng‑
ande.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering 
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes‑
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas 

Gång- och cykelvägen genom planområdet

Gångstig genom Hestra ängar

Hestra askallé
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inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt. 
Området som exploateras får god tillgång till strövområden 
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations‑
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de 
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen. 

Åtgärderna ska genomföras av exploatören för ianspråk‑
tagande av oexploaterad mark inom områden med visst 
naturvärde. Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed fastighet Torpa-
Hestra 4:4 västra sida genom att de befintliga stenmurarna 
röjs fram för att får mer solljus samt flyttning av fridlysta 
arter, exempelvis nattviolen. Kompensationsåtgärderna ska 
utföras i samband med byggnation. 

Geoteknik och Radon
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP 
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt 
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt 
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas 
vara relativt fast. Troligtvis finns fyllnadsjord under befintlig 
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig‑
heten.

Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt 
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året. 
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka 
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar 
avschaktning av befintlig mullhaltig jord och fyllning under 
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom‑
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.

Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk 
för spontana ras eller skred finns inte. Grundläggning av 
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt 
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter 
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av 
golvnivåer och slänter mot befintliga fastigheter i norr och 
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella 
jordlager. På begränsade djup finns även berg.

Vid planerade parkeringsytor i norr krävs med största sanno‑
likhet bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället 
krävas L-stöd. 

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet som ska 
exploateras tidigare har använts som jordbruks-/betesmark. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke om 
att det finns föroreningar i marken skall en utredning som 
klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområden. Strax väster 
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 finns 
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals 
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är 
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom‑
råde är Kolbränningen med 100 m strandskydd.

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

Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation 
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som 
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten omhändertas 
lokalt för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggel‑
se uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för 
trafik som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen 
innebär heller inte någon större trafikalstring vilket påverkar 
luftkvalitén negativt. 

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet MB).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten‑
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå 
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att 
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med bygglov. 

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och 
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt 
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utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär‑
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra. 
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras 
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet 
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta 
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och 
stärker platsens historia och identitet. 

Trygghet
Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av 
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä‑
gar. Den nya bebyggelsen innebär att området befolkas under 
dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten ytterligare, både 
inom planområdet och i nära angränsning till det.

Mötesplatser
Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig 
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En 
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som 
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av 
iordningställande av sittplatser och upprustning av befintliga 
gång- och cykelvägar. 

kvartersmark utformas så att den uppfyller räddningstjänsten 
krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta tillåtna 
fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4 meter. 
Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra 
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på 
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på 
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket 
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer 
att vara relativt plan.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj‑
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, brand‑
vattenförsörjas helst genom ett konventionellt system vilket 
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet. 
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte under‑
stiga 600 liter/minut för flerbostadshus lägre än 4 våningar. 
Avståndet mellan objekt med brandrisk bör inte överstiga 150 
meter. Närmsta brandpost finns vid Symfonigatan och vid 
Hestra Ringväg, vilket innebär att avståndet inte överskrids.

Farligt gods
Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen, 
riksväg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till 
transportled för farligt gods är längre än 150 meter vilket 
innebär att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markan‑
vändning för bostäder uppfylls.

Närmaste industriområde som kan medföra risker och stör‑
ningar ligger cirka en kilometer sydöst om planområdet. En 
riskutredning har tagits fram för planprogrammet för Hestra 

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot 
befintlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt 
som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida 
bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum 
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda 
ytor för bilar skapas närmast befintlig gång och cykelväg, 
vilket kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga 
mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Brandrisk
Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god, fram‑
förallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten på 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

Vägbuller från väg 180. Ekvivalent ljudnivå.

Vägbuller från väg 180. Max ljudnivå. 

Mötesplatsen strax söder om planområdet
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(Norconsult, 2013-09-13) för att utreda säkerhetsavstånd 
till störande verksamheter. Utredningen rekommenderar ett 
skyddsavstånd på ca 400 meter för bostäder. Aktuellt avstånd 
till industriområde innebär att rekommenderat säkerhetsav‑
stånd uppfylls. 

Buller och vibrationer
Då den planerade bostadsbebyggelsen ligger i ett bostads‑
område med återvändsgator och lite biltrafik är risken för 
buller- och vibrationsstörningar små. Närmsta betydande 
bullerkälla är väg 180, Alingsåsvägen. Symfonigatan söder 
om planområdet är områdets mest trafikerade lokalgata. Vid 
planläggning av kvarteret Kantaten söder om planområdet 
togs en bullerberäkning fram. I den går att utläsa att några 
högre ljudnivåer av vägbullret från Symfonigatan inte heller 
når planområdet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA visar att Sonatgatan ska ha 
kvar sin användning som kommunal gata. Lokalgatan är 
avsedd för både för fordonstrafik och för gång- och cykeltra‑
fik.

Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin 
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och 
ängsområdet bevaras. 

Utformning av allmän platsmark
Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas 
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
endast bostäder uppföras. 

Begränsningar av markens bebyggande 
För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på 
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med 
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga 
byggnader får uppföras på marken. Korsmark innebär att 
mindre komplementbyggnader får uppföras, som till exempel 
carports, sophus och cykelställ under tak.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 
Bestämmelsen e1 reglerar största byggnadsarea i kvadratme‑
ter.

Byggnadens höjd och utformning
Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till + 
211 och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd inklusive 
till exempel skorstenar, master och hisschakt. 

Tillåten takvinkel är 30 grader. Detta för att knyta an till 
befintlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans 
tidigare utformning.

Bestämmelsen III föreskriver antal våningar och betyder att 
detaljplanen endast medger 3 våningar ovan mark. Vindsvå‑
ning får ej inredas. 

Bestämmelsen f1 innebär att hisschakt och ventilationsan‑
läggningar inte får sticka upp ovanför takets yta. Detta för att 
taken ska hållas fria från installationer och i uttryck knyta an 
till den äldre bebyggelsen intill planområdet. 

Bestämmelsen f2 reglerar balkonger och loftgångar. 
Balkonger får endast finnas mot innergård. Detta för att ge 
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck. 
Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad. 
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med 
den äldre bebyggelsen intill planområdet.

Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska 
utföras som sadeltak med rött lertegel eller med bandtäckt 
plåt. Riktningen på taknocken ska vara samma som husets 
längdriktning. Bestämmelsen f4 reglerar byggnadernas 
fasadmaterial som ska utföras i trä och målas i matt, faluröd 
kulör. Syftet med bestämmelserna f3 och f4 är att den nya 
bebyggelsen ska anpassa sig till kulturvärdena på platsen. 

Bestämmelsen f5 reglerar byggnadens överbyggnad. Syftet är 
att tillåta en överbyggnad utan att begränsa möjligheterna till 
angöring för räddningstjänstens fordon. 

Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas 
takmaterial. Carports och garage utförs med sedumtak för 
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt 
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför, 
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma 
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med 
övrig bebyggelse.  

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att befintlig stenmur inom kvarters‑
mark ska bevaras.

Bestämmelsen n2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter‑
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena 
på platsen.

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för 
att säkerställa att delar av markens befintliga nivåer bibehålls 
samt att tillgängligheten inom kvartersmark uppfylls.
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Utfart, stängsel
Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten 
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befintlig cykelväg 
eller mot del av Sonatgatan i planens nordvästra del. 

Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken 
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har 
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt innebär att dagvattnet ska 
hanteras på den egna fastigheten och inte ledas ner i dagvat‑
tensystem eller avlopp.

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla‑
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har 
vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i 
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.

»» Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision 
2025. I Hestra finns många utemiljöer som möjliggör spon‑
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen 
leder till att fler kan flytta in i området som i sin tur kan bidra 
till nya möten och kunskapsutbyten.

»» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med tillgång 
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart 
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder 
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu‑
nikationer som minskar belastningen på miljön. 

»» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer 
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom finns 
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler 
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande 
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i 
översiktsplan:

Styrkan kommer inifrån

Koncentrerat och sammanbundet

Mer mötesplatser och målpunkter

Grönt och blått runtom

Bygg för mer buss, cykel och gång 

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck‑
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket 
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja 
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet 
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek‑
tivtrafik ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala 
delarna av Borås.

Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur. 
I översiktsplanen står att när den byggda miljön förändras 
krävs ett välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en 
fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som 
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. Ambitionen med 
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans 
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den 
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl 
gestaltad som det står i översiktsplanen. 

Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017 
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. som riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram‑
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området 
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och 
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi‑
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken, 
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt 
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i 
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.
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Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitions- 
och kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med 
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan 
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

Hållbart resande

Genomsläppliga kvarter

Nätverk av platser

Borås Stads miljömål
Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta 
med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen berör 
särskilt följande miljömål:

»» Hållbar samhällsplanering

Detaljplanen innebär exploatering på delvis redan ianspråkta‑
gen mark vilket resulterar i att tillgången till gröna stråk och 
naturområden bevaras. Dessutom sker ny exploatering nära 
kollektivtrafikstråk. 

Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom 
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som 
exempelvis trä och tegel. 

»» Hållbar natur

Detaljplanen innebär att större delen av områdets natur‑
resurser värnas och bevaras. Allmän platsmark regleras 
fortsättningsvis till natur för att reservera mark och stärka 
förutsättningarna för såväl friluftsliv som växt- och djurliv. 
Kompensationsåtgärder inom kvartersmark innebär att 
befintliga gröna strukturer bevaras och förstärks i möjligaste 
mån. 

»» Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

Detaljplanens exploatering sker nära kollektivtrafikstråk 
vilket innebär att man främjar hållbara transporter, bland 
annat genom ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken. 
Med den direkta närheten till befintliga gång- och cykelstråk 
är möjligheten för cykelpendling god.

Möjligheten att ansluta bostäderna till fjärrvärme innebär att 
uppvärmningen kan bli fossilbränslefri och energieffektiv.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe‑
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande 
mål:

»» God bebyggd miljö

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven 
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande 
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck‑
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till 
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att 
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. 

»» Ett rikt djur- och växtliv

Genom att bevara den gröna länk som binder samman 
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den 
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag 
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning. 
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djur- 
och växters spridning. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller 
Risk.

Undersökning om betydande miljöpåver-
kan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll‑
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis 
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större 
mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva‑
litetsnormer påverkas negativt.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe‑
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning 

 » Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsar‑
beten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parke‑
ring samt in- och utfart till området. I exploatörens 
ansvar ligger även åtgärder kring vändplatsen m.m. 
på Sonatgatan samt eventuell flytt och kostnader av 
elledningar och kabelskåp vid cykelväg.
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 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörj‑
ning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

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

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som exploatören 
överlåter till Borås Stad.

Exploateringsavtal kommer upprättas mellan Borås Stad 
och fastighetsägaren till Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer 
reglera åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även 
innehålla  kompensationsåtgärder i form av värdehöjande 
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed planområdets 
västra sida vid Torpa-Hestra 4:4.

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och exploate‑
ringsavtal undertecknas och godkännas av Kommunstyrel‑
sen. 

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo‑
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande 
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet 
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings‑
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkerings‑
platser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut‑
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås Torpa-
Hestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4 
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:1 
Till fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca 
2 500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän 
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:4 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hest‑
ra 4:4, ca 2 500 kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö‑
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg‑
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören 
regleras i ett exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram‑
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings‑
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.
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Den eventuella flytt inklusive kostnader av elledningar och 
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och 
exploatören.

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

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

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

Planavgift
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica, 
2016-02-08). 

 » Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica, 
2017-10-31).

 » PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafikbullerberäkning 
(WSP, 2012-05-08)

 » Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult, 
2013-09-13)

 » Trafikanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-10-
04). 

 » Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-04-
04).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Karin Dahlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Denna text ska få plats på ett uppslag. Välj de delar av texten 
som är rätt för din process och byt eventuellt bilden till 
bilden på nästa uppslag.

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

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

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

3. Var och hur görs en 

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

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

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

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

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

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

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

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 

än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

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

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑ 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 

Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

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

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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

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

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

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

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

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

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



VI HAR 
PLANER 
FÖR DITT 
OMRÅDE
och vi vill gärna veta 
vad du tycker om dem 
Till och med 14 Juni  
har du möjlighet att tycka till 
om en ny detaljplan för ditt 
närområde. Den 3/6 hålls också 
ett samrådsmöte i Hestra 
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här: 
http://www.boras.se/detaljplan  
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55 
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25  
så får du prata med ansvarig handläggare.



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL BN2014-1269 
BN2014-1269  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill 
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består 
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens  
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09   



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked Knalleland, Kilsund 4 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.   
 
Vilken användning som är lämplig på fastigheten får utredas i kommande 
detaljplanearbete efter nödvändiga utredningar om hälsa och säkerhet för 
människor och miljö.  
 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. 

 
Kommunstyrelsen vill betona att Viskans strand ska hållas öppen och tillgänglig 

för allmänheten.  

 

 
Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00435 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-05-24 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 

Yttrande över planbesked Knalleland, Kilsund 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.   
 
Vilken användning som är lämplig på fastigheten får utredas i kommande 
detaljplanearbete efter nödvändiga utredningar om hälsa och säkerhet för 
människor och miljö.  
 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande. 

 
Kommunstyrelsen vill betona att Viskans strand ska hållas öppen och tillgänglig 

för allmänheten.  

 

   

Sammanfattning  

Ansökan avser en ökad exploatering och ändrad markanvändning med 

bostäder, centrumfunktioner, kontor etc.  

Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att 

utveckla en blandad stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen. Publika 

verksamhetslokaler/butiker i bottenplan är viktiga för att ge förutsättningar för 

en levande stadsmiljö. 

 

En ny detaljplan för området är positivt för stadens fortsatta utveckling 

däremot är exploatörens inskickade förslag i nuläget svår att ta ställning till. 

Anledningen till detta är att det finns flera komplexa utmaningar som kräver en 

mängd utredningar innan det går att avgöra lämplig markanvändning. Därefter 

kan frågor om exploateringens omfattning och gestaltning ta vid.  

Sammanfattningsvis är det positivt att ändra detaljplanen under förutsättning att 

nedan nämnda fördjupade utredningar utförs.  

- Eventuellt bevarande av kulturmiljöer 

- Markföroreningar 

- Geoteknik 

- Översvämningsrisker 

- Dagvattenutredning 

- Framtida gångstråk utmed Viskan 
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- Övergripande trafikflöden i stadsdelen 

- In- och utfartsmöjligheter och korsningar mot riksväg 42 

- Buller 

- Risk (farligt gods, närliggande störande verksamheter) 

 

       

Ärendet i sin helhet 

Fastigheten ligger mellan två stora framtida utvecklingsområden, Knalleland 

och Getängen. Stadsledningskansliet har påbörjat ett arbete med att upprätta 

en tidsplan för att samordna utvecklingen i Knalleland. 

 

Området är ett gammalt industriområde, delar av byggnaderna är utpekade i 

kulturmiljöprogrammet. Marken kan innehålla föroreningar från tidigare 

verksamheter vilket behöver utredas. Markmiljöutredning och eventuellt 

geoteknisk utredning behövs.  

 
Det finns en del verksamheter på närliggande fastigheter med brandfarliga 

varor och en gastank som innebär att man behöver göra en 

helhetsbedömning över riskbilden på Kilsund 4. Det finns en gasoltank (som 

är en del av kraftvärmeverket) i närheten som har ett skyddsavstånd (500m) 

Själva kraftvärmeverket har ett skyddsavstånd på 700 meter. Vissa 

verksamheter i närområdet använder farliga vätskor, även fastigheten som 

gränsar till området, Kilsund 5.  

 
Det kommer att behöva utredas vilket saneringsbehov som behövs, om 
bostäder planeras så kan saneringsbehovet bli större då det är en känslig 
markanvändning.  
 
Fastigheten har ett utsatt läge utmed riksväg 42 som är en farligt godsled och 
inom skyddsavstånd till farliga verksamheter. Ett rimligt riskavstånd från 
vägen till kontor/verksamheter är troligen 10-20 meter.  
  
Trafikbelastningen i området är hög och översiktliga trafikutredningar krävs 

som ska visa på hur den nya strukturen ska kopplas till sin nuvarande och 

framtida omgivning. I samband med detta planarbete bör utfartsförbud mot 

Rv42 studeras. 

 
Särskild hänsyn bör tas till att området ligger nära Viskan och inom risk för 
översvämningar och dåliga markförhållanden. Utredning av 
översvämningsrisker och dagvattenutredning krävs. En framtida utveckling 
av rekreationsmöjligheterna utmed Viskanstråket och de allmänna ytorna 
som krävs ska säkerställas.  
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Beslutsunderlag 

1. ansökan om planbesked för Kilsund 4   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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fl\IJ BORÅS STAD 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning 
Borås Kilsund 4 

Fastighetens adress 
Norrby Långgata 47 

SÅkandens namn 
s Härads Kilsund AB 

Postadress �tdelnin�rdress, BSlnlj/llmer och postort) 
Box 11 6, 5 1 11 oras 

Faktureringsadress (om annan an postadress ovan) 

E-post 
johan.stromberg@asharad.se 

Eventuell kontaktP,erson (namn och telefonnummer) 
Johan Strömberg, 0735-190122 

2. Förslaget avser

D Enbostadshus 

0Handel 

0 Flerbostadshus 

0 Industri / lager 

D Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse 

3. Beskrivning

Ansökan om 

PLAN BESKED 

Skicka ansökan till: 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås 
eller via e-post till: 
detaljplanering@boras.se 

I 
Fastighetsägare (om annan an sökande) 

I 
Personnummer/O�anisationsnummer 
556388-28 4 

D Rad- / par- I kedjehus [;a Studentbostadshus 

I 
Telefon da�d 

033-12 129

0 Kontor D Hus för äldre eller funktionshindrade 

D Annan byggnad eller anläggning ........ ..................... _ ........................... _ ...... . 

Kort beskrivning av området och tänkt användning 

Enligt bifogade ritningar och illustrationer. 

4. Anslutning till

0 Kommunalt vatten och avlopp 

5. Bilagor

0 Översiktskarta (obligatorisk) 

D Annan bilaga (ange vilken) 

D Enskilt vatten och avlopp 

0 Situationsplan (obligatorisk) 

6. Sökandes underskrift

2019-04-05 

°"�il n�· . : : 
Sökandes undersk��-�nsvarig 

Johan Strömberg 

Namnförtydligande 

!;21 Skiss/lllustrationNolymstudie etc. (obligatorisk) 

Anvisningar på nästa sida 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Druvefors, 

Björnflokan 5 m.fl 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Detaljplanen får inte 

antas innan bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal. 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00429 214 Programområde 004 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2019-05-24 Bengt Himmelmann   

  Chef för strategisk samhällsplanering 

 

SP6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00429 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Druvefors, 

Björnflokan 5 m.fl 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Detaljplanen får inte 

antas innan bankgaranti inlämnats, i enlighet med exploateringsavtal.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel 

utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med 

stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen 

ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera med 

bebyggelsen på Kamelian 2.  

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny 

förskola för 120 barn och parkeringshus.  

Förändringar från samråd till granskning  

Kommunstyrelsen hade i samrådet en del synpunkter som alla har beaktats och 

det finns i nuvarande förslag inget att erinra.  

Efter synpunkterna från samrådet har följande ändringar gjorts:  

- Förskolans placering har ändrats och är integrerad med 

bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen.  

- Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för 

allmän platsmark.  

- Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga bostäder och 

kontor. Inom vissa byggrätter har möjlighet att även bygga kontor lagts 

till. Det är fortsatt möjligt att bygga bostäder här.  

- Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd mot 

störningar har förtydligats.  

- Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen måste 

byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola har införts.  

- Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, buller, skyfall 

och siktförhållanden.                
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Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning, BN2015-858, 2018-10-09 

2. Planbeskrivning, 2018-10-09 

3. Illustrationskarta, 2018-10-09 

4. Plankarta, 2018-10-09   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2018-000236 
BN2015-858  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Druvefors, 
Björnflokan 5 m.fl. – Druveforsvägen, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 oktober – 4 november. 
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och 
handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop 
Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på 
Druvefors. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk 
kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2. 

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en 
ny förskola för 120 barn och parkeringshus.  

Området ligger söder om riksväg 40, och öster om Druveforsvägen. 
Planområdets storlek är ca 2 hektar. Största delen av planområdet är i 
privat ägo, och Borås Stad äger en mindre del. Planområdet omfattas av 
tre gällande detaljplaner: P323 - laga kraft 1966-06-29, P227 - laga kraft 
1961-11-24, och P1100 – laga kraft 2008-02-13. Gällande detaljplaner 
anger industriändamål och gata. Delar av planområdet ligger inom 100 
m från Viskan. Strandskyddet som återinträder vid planläggning 
upphävs. 

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2015-858), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-09 
  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se




Detaljplan för Druvefors

Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen

BN 2015-858Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, 
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant 
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är 
även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen ska 
utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera 
med bebyggelsen på Kamelian 2.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, 
kontor, en ny förskola för 120 barn och parkeringshus. 

Förändringar från samråd till granskning
Efter synpunkterna från samrådet har följande ändringar 
gjorts: 

• Förskolans placering har ändrats och är integrerad med 
bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen. 

• Kullen i planområdets södra del planläggs som kvarters-
mark istället för allmän platsmark. 

• Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga 
bostäder och kontor. Inom vissa byggrätter har möjlighet 
att även bygga kontor lagts till. Det är fortsatt möjligt att 
bygga bostäder här.

• Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om 
skydd mot störningar har förtydligats. 

• Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast 
vägen måste byggas före eller samtidigt som bostäder 
och förskola har införts. 

• Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, 
buller, skyfall och siktförhållanden.
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2. Yttranden från sakägare 33
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, 
kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant 
stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är 
även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen ska 
utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera 
med bebyggelsen på Kamelian 2.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, 
kontor, en ny förskola för 120 barn och parkeringshus. 

Planområde
Området ligger söder om riksväg 40, och öster om Druve-
forsvägen. Planområdets storlek är ca 2 hektar. Största delen 
av planområdet är i privat ägo, och Borås Stad äger en mindre 
del. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av tre gällande detaljplaner: P323 
- laga kraft 1966-06-29, P227 - laga kraft 1961-11-24, och 
P1100 – laga kraft 2008-02-13. Gällande detaljplaner anger 
industriändamål och gata. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-10-26 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra 
detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras 
inom området samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte 
påverkar projektet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2015-11-12 § 356 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 

Planarbetet pausades när den rosa korridoren för Göta-
landsbanan presenterades sommaren 2016. I januari 2017 
hade representanter för Borås Stad möte med Trafikverkets 
projektledare för sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade 
att detta område inte berörs av Götalandsbanan och därför 
kunde planarbetet fortsätta. 

Den 16 februari 2018 §Pl 2018-000003 beslutade plan- och 
bygglovschefen på delegation, att sända detaljplanen på 
samråd. Inkomna synpunkter finns sammanställda i samråds-
redogörelsen.

Preliminär tidplan
Samråd  Första kvartalet 2018 
Granskning Tredje kvartalet 2018 
Antagande Fjärde kvartalet 2018 
Laga kraft Första kvartalet 2019

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

Byggstart för området är beräknad till 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om riksväg 40, i gränsen mellan 
Druvefors och stadskärnan. Druveforsvägen som avgränsar 
området i väster är ett viktigt stråk som förbinder stadskär-
nan med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, 
Kristineberg och Dammsvedjan. 

Området är en del av Druvefors som planerades och byggdes 
under 1940- och 50-talen med en tidstypisk luftig bebyg-
gelsestruktur. Direkt öster om planområdet ligger kvarteret 
Blåelden med radhus från 1970-talet, och kvarteren Blåsippan 
och Blåklockan med friliggande villor från slutet av 1920-
talet.

Väster om planområdet och Druveforsvägen är Gamla 
Åkerlunds Spinneri, en av landets bäst bevarade textilfa-
briker. Idag finns kontorslokaler, studieförbund och gym i 
byggnaden. 

Ny bebyggelse 

Den nya planerade bebyggelsen är:

• parkeringshus och kontor närmast riksväg 40, 

• bostäder, kontor, förskola och handel/centrumverksam-
het längs Druveforsvägen, 

• Skogen mot Vasagatan kommer bevaras och skötas på 
samma sätt som idag. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen, Borås Stad, upprättad den 11 september 2018. 



Möjligt sätt att bebygga området enligt förslaget. 

Plan 0-2: Parkeringshus
Plan 3-8: Kontor

Plan 0: Butik
Plan 1-5: Bostäder 
eller kontor/centrum

Plan 0: Butik
Plan 1-5: Bostäder 
eller centrum

Plan 0: Restaurang
Plan 1-16: Bostäder 
eller centrum

Inglasad 
uteservering

Trappa och ramp 
till innergård

Överbyggt parkeringsgarage
På taket: innegård för 
förskola och bostäder

Plan 0: Butik
Plan 1-6: Bostäder 
eller kontor/centrum

Plan 0:
Förskolans kök och 
personalutrymmen 
+ parkeringsgarage
Plan 1-2: Förskola
Plan 3-8:
bostäder 
eller kontor/centrum
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Förändringar från samråd till granskning
Efter synpunkterna från samrådet har följande ändringar gjorts: 

• Förskolans placering har ändrats och är integrerad med bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen. Den nya 
placeringen är bättre för förskoleverksamheten: bättre lekytor, bättre tillgänglighet (särskilt för gående/cyklande och med 
kollektivtrafik).  

• Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för allmän platsmark. 

• Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga bostäder och kontor/centrum. Inom vissa byggrätter har möjlighet 
att även bygga kontor/centrum lagts till. Det är fortsatt möjligt att bygga bostäder här.

• Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd mot störningar har förtydligats. 

• Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen måste byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola 
har införts. 

• Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, buller, skyfall och siktförhållanden.

• En skuggstudie har gjorts.

Ny placering förskola. 

Höjdbestämmelsen har ändrats för 
att möjliggöra kontor.  

Ökad byggrätt för att möjliggöra 
kombination av parkeringshus och 
kontor. 
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Vårdag jämningen kl. 10.00

Vårdag jämningen kl. 16.00

Skuggstudie
En skuggstudie har gjorts för att undersöka den skuggbild-
ning som kan uppstå i samband med ny bebyggelse. 

Hela skuggstudien finns som bilaga till planhandlingarna.
Där redovisas tre tidpunkter på dygnet vid tre olika tillfällen 
under året: vårdagjämning, sommarsolstånd och höstdagjäm-
ning. Nedan visas de två tidpunkter där skuggbilningen blir 
störst.

Den nya bebyggelsen kommer främst skugga Spinneriet 
och motorvägen. I samband med vår- och höstdagjämning 
kommer delar av Kamelian 5 att skuggas under förmid-
dagen. Den skuggningen är jämförbar med hur Nejlikan 4 
skuggar Nejlikan 3, och hur Kamelian 3 skuggar Kamelian 
4. Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller 
inom den egna fastigheten och på omkringliggande gator. 
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning 
är jämförbar med skuggning från befintliga byggnader och 
träd som redan finns på platsen. 
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Förskolan
Förskolan har fått en ny placering efter samrådet. Fördelarna 
med den nya placeringen är bättre ytor för förskolans 
verksamhet, bättre lekytor och bättre tillgänglighet för 
gående och cyklande. Det nya placeringen har utvärderats 
utifrån buller, partiklar och närhet till farligt godsled för att 
säkerställa att det är lämpligt. Det går att läsa vidare om detta 
i kapitel 8. 

Druveforsvägen
Den nya bebyggelsen kommer ge Druveforsvägen en mer 
stadsmässig karaktär. I markplan mot Druveforsvägen 
kommer det vara butiker/restaurang/centrumverksamhet. 
Höjden på byggnaderna mitt emot Spinneriet är 6-7 våningar 
(dvs 5-6 bostadsvåningar med centrumverksamhet i mark-
plan)

Förskola

Mitt emot Kamelian 5 planeras ett punkthus med centrum-
verksamhet i markplan och 16 våningar bostäder.

Möjligt sätt att bebygga området enligt förslaget.
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Parkerings-/kontorshuset
Höjden på parkerings-/kontorshuset är satt för att inte bli 
för dominerande jämfört med Spinneriet och samtidigt 
skydda bostäderna för buller. Byggnaden måste vara minst 6 
våningar och max 9 våningar. Illustrationerna visar högsta 
möjliga höjd.

Vy från motorvägen. (QPG)

Vy från motorvägen. Vy från Vasabergsgatan. Den nya bebyggelsen kommer döljas bakom träden. De 
sträckade linjerna visar byggnadens höjd. 

Vy från Södra torget.

Sektion parkerings-/kontorshuset och Spinneriet.
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God koppling mellan byggnad och gata
Viss koppling mellan byggnad och gata
Ingen koppling mellan byggnad och gata

Stråket längs Druveforsvägen varierar kraftigt. Vissa delar 
präglas av en stadsmässig struktur där det finns en koppling 
mellan byggnaden och gatan och grönytor sköts omsorgsfullt. 
Andra delar har slutna bottenvåningar och gaturummet 
präglas av storskalig markparkering. 

För att förändra helhetsupplevelsen av Druveforsvägen finns 
det tre områden att fokusera på: 

1. Ulysseus/Venus
Området präglas idag av markparkeringar. Arbete pågår i 
planprogrammet för Södra Centrum. Behov av tydligare 
gaturum, publika bottenvåningar, kvalitativ grönska och 
trygg passage för gående och cyklister under motorvägen. 

2. Björnflokan/Kamelian/Nejlikan  
Området präglas av slutna bottenvåningar. Arbete pågår i 
denna detaljplan. Behov av funktionsblandning, publika bot-
tenvåningar och kvalitativa grönytor.

3. Forsen/Solrosen 
Området präglas av slutna bottenvåningar. Planuppdrag 
finns men arbetet med detaljplanen är inte påbörjat. Behov av 
funktionsblandning och publika bottenvåningar.

1.

2.

3.

Analys av Druveforsstråket

Till vänster är Gamla Åkerlunds spinneri. Fasaden har fönster vilket innebär en 
viss koppling mellan byggnad och gata. Entrén leder till publika verksamheter så 
här finns det god koppling mellan byggnad och gatan. Till höger är Stema tryckeri, 
fasaden är helt sluten uten fönster eller entréer och därmed saknas helt koppling 
mellan byggnaden och gatan. 

I förgrunden till vänster är Alelyckans park. Längre fram längs gatan är kvarteret 
Nejlikan. Bottenvåningarnas fasader är i princip helt slutna. och därmed saknas 
koppling mellan byggnder och gatan. Byggnaden till höger har butikslokaler i 
bottenvåningen. Det är entréer och stora fönsterpartier som kommunicerar med 
förbipasserande på gatan. Kopplingen mellan gata och byggnad är därmed god.

Till vänster är kvarteret Forsen som skiljs från gatan med staket och bitvis 
taggtråd. Byggnaden har inte heller entréer mot gatan. Därmed saknas koppling 
mellan byggnaden och gatan. Till vänster är kvarteret Solrosen, i förgrunden finns 
entréer till privat verksamhet, efter det är fasaden sluten. Viss koppling mellan 
byggnad och gatan finns i samband med entrén, men efter det saknas koppling. 

v

v

v
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Stadsbild och gestaltning 
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk som förbinder 
stadskärnan med angränsande stadsdelar. Idag kantas gatan 
av en industribyggnad och markparkering. 

Utformningen påverkar upplevelsen av att röra sig längs 
gatan. De tillkommande byggnaderna ska vända sig ut mot 
gatan och i byggnadernas bottenvåningar kommer det att 
finnas lokaler för handel och restaurang. På så sätt skapas en 
gatumiljö som upplevs som trevligare och tryggare att röra 
sig i. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk 
kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2.

Byggnaderna längs Druveforsvägen planeras till 6-7 våningar 
vilket är anpassat till Spinneriets höjd. Ett punkthus planeras 
till 16 våningar för att möta upp höghuset Nejlikans höjd. 
Byggnaden närmast Druveforskullen planeras till 8 våningar 
vilket är anpassat efter punkthusen längs Kellgrensgatan. 

Kontors/parkeringshuset mot riksväg 40 planeras till minst 
6 våningar och max 9 våningar. Minimihöjden är anpassad 
för att ge tillräckligt skydd för buller till bostäderna, och 
maxhöjden är anpassad för att få liknande proportioner 
mellan byggnaden och riksvägen 40 som andra kontorshus 
längs riksväg 40, samt att höjden inte ska bli en för kraftig 
kontrast mot Spinneriet.

Druveforsvägen – ett urbant stråk
I Borås Stads översiktsplan lyfts Druveforsvägen fram som 
ett urbant stråk. Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal 
nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder 
särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att binda samman 
centrala staden med övriga stadsdelar samt möjliggöra 
för en koncentrerad stadsutveckling som främjar hållbara 
transporter. Genom omvandling till stadsgator kantade av ny 
stadsbebyggelse med mer bostäder, service och mötesplatser 
möjliggörs en utveckling till livliga stadsrum som får staden 
att växa ihop.

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats genom 
de senaste årens bebyggelseförtätning. En analys av stråket 
visar på ett behov av funktionsblandning, publika bottenvå-
ningar och kvalitativa grönytor för att nå de urbana kvaliteter 
som eftersträvas här. Kvaliteten i gång- och cykelvägnätet 
behöver också förbättras.  

Historik och kulturmiljöer
Mitt över Druveforsvägen ligger Spinneriet (Gamla Åker-
lunds Spinneri) som är en kulturhistoriskt intressant bygg-
nad. Den monumentala tegelbyggnaden utgör ett landmärke 
i staden och ligger mycket exponerat utmed riksväg 40. 
Byggnaden uppfördes år 1898 för Åkerlunds Bomullspinneri. 

Stilmässigt uppfördes byggnaden i ett nyklassicistiskt form-
språk med en medveten tegelbehandling där fönsterband, 
portar, gavlar och tornavslutningar betonats. 

Byggnaden är ursprungligen uppförd i tre våningar med fasa-
der i gult tegel. Under 1900-talets första hälft genomfördes 
ett antal tillbyggnader, bland annat 1916 då en fjärde våning 
tillkom samt 1946 då en större tillbyggnad i funktionalistisk 
stil gjordes vid byggnadens nordvästra hörn. Det höga torn-
taket över byggnadens huvudentré revs av okänd anledning 
ner år 1939 vilket fick en negativ påverkan på byggnadens 
karaktär. Idag består byggnaden av källare och fyra våningar 
med stora rumshöjder, som mest ca 4,5 meter. 

Bostäder
Idag bor ca 2000 personer på hela Druvefors. Flera nya 
bostadsprojekt är planerade i området vilket innebär att ca 
200 nya lägenheter håller på att byggas. Denna detaljplan 
möjliggör ytterligare ca 200 nya lägenheter. I genomsnitt 
bor det två personer per lägenhet i Sverige, det innebär att 
Druvefors befolkning troligen kommer öka till ca 2800 
personer med detta och andra pågående byggprojekt. Detta 
skapar ett behov av mer offentlig och kommersiell service 
inom området vilket beskrivs i styckena nedan. 

Arbetsplatser
På fastigheten finns idag ett tryckeri, som planerar att flytta 
till nya lokaler under året. Den planerade bebyggelsen 
innehåller handel, kontor och förskola vilket skapar nya 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Det är idag brist på förskoleplatser på Druvefors. Den 
planerade bebyggelsen möjliggör en förskola med plats för 
120 barn. 

Det är brist på grundskoleplatser i Borås men arbete med att 
öka kapaciteten i befintliga skolor pågår.  

Kommersiell service 
Den planerade bebyggelsen omfattar centrumverksamhet 
längs Druveforsvägen. Det skapar ett större serviceutbud på 
Druvefors och kommer innebära att många upplever det som 
tryggare och mer spännande att röra sig längs Druveforsvä-
gen. 

Tillgänglighet 
Planområdet är plant längs Druveforsvägen och mycket 
kuperat mot Druveforskullen. Druveforsvägens gång- och 
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ligheten är god. Borås Stads parkeringsregler innebär att de 
tillkommande bostäderna och centrumverksamheten generar 
ca 500 cykelparkeringsplatser. Av dessa ska 30 % placeras 
nära entréer. Övriga ska vara väderskyddade eller inomhus. 
Förskolan kommer behöva ca 25 cykelparkeringsplatser. 

Kollektivtrafik
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. På 
Druveforsvägen stannar busslinjerna 2 och 7, och inom 500 
meter ligger Södra Torget där alla stadsbusslinjer passerar. 
Regional buss- och tågtrafik finns inom 800 meter från 
planområdet. 

Biltrafik
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
att ta sig med bil från planområdet mot målpunkter längs 
riksväg 40 belastas framförallt Brodalsmotet och Annelunds-
motet. Brodalsmotet nås via Sven Eriksongatan och 
Annelundsmotet via Fabriksgatan. Exempel på målpunkter 
väster om Brodalsmotet är Viared, Landvetter flygplats och 
Göteborg. Exempel på målpunkter öster om Annelundsmotet 
är Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhult och Jönköping. För 
resor till målpunkter norr om Borås centrum, exempelvis 
Knalleland, belastas Kungsleden. För resor till målpunkter 
söderut, exempelvis Varberg, belastar trafiken Trandögatan 
och Åhagarondellen. 

cykelbana är idag smal men kommer i samband med planens 
genomförande att breddas vilket ökar tillgängligheten. Det 
kommer vara möjligt att nå innergården via trappa/ramp från 
Druveforsvägen samt från öster om de nya byggnaderna.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger utmed Druveforsvägen vilket är ett 
viktigt urbant stråk i området. Det förbinder stadskärnan 
med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, Furuberg, 
Kristineberg och Dammsvedjan. Detta är områden med stor 
potential för förtätning och Gässlösa är utpekat i Borås Stads 
Översiktsplan som ett utvecklingsområde där det ska tas 
fram en ny strategisk plan för ett stort antal nya bostäder. 

Längs Druveforsgatan passerar idag många människor 
gåendes, cyklandes, med kollektivtrafik eller i bil. Med 
bebyggelseutvecklingen i ovan nämnda stadsdelar så kommer 
antalet trafikanter att öka och det finns ett behov av att 
förbättra attraktiviteten för gång, cykel- och kollektivtrafik. 
I samband med planens genomförande kommer gång- och 
cykelvägen längs Druveforsvägen breddas. 

Gångtrafik, cykeltrafik och cykelparkering
Gång- och cykelvägen längs Druveforsvägen förbinder 
stadskärnan med stadsdelarna Druvefors, Göta, Gässlösa, 
Furuberg, Kristineberg och Dammsvedjan. Gång- och cykel-
vägen kommer att breddas för att säkerställa att framkom-

Sektion över Druveforsvägen. Druveforsvägen breddas för att möjliggöra separerad gång- och cykelbana samt trädplantering (QPG).
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Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla 
resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet 
med kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till 
målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra 
funktioner samt till Borås centrum kan flertalet resor ske 
med andra färdmedel än bil, och påverkan på trafiksystemet 
kan därmed bli mindre. Planområdet är en plats med mycket 
goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färd-
medel än bil vilket talar för att det är positivt med förtätning 
med bostäder i aktuellt läge.

För att utreda detaljplanens påverkan på trafiksystemet har 
en trafikutredning tagits fram (SWECO, 2017-08-16). I 
trafikutredningen har trafikprognoser har tagits fram för 
år 2022, 2029 och 2040. Dessa baseras på Borås Stads nu 
kända planer som antas vara genomförda till respektive år. 
En annan förutsättning har också varit dagens vägnät, dvs 
inga nya kopplingar i vägnätet har antagits vara genomförda. 
Biltrafikalstringen (restal/individ) utgår fram dagens resva-
nor, med relativt sett hög bilandel, vilket betyder att det finns 
en potential för högre andel hållbara färdmedel. 

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från 
beräknade trafikmängder för 2022, 2029 och 2040. Beräk-
ningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens 
tillväxt och tillväxten av sysselsatta till respektive prognosår. 
Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikro-
simulering. Analyserna visar att kapaciteten är tillräcklig 
fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafikmängder. 
Ett problem som uppstår med 2029 års trafikmängder är att 

det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster 
som tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på 
riksväg 40. 

Analyserna som har genomförts för korsningarna i det 
lokala vägnätet visar att det finns kapacitet även för 2040 års 
trafikmängder. 

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

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

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

Illustration Gång- och cykelväg Druveforsvägen

Längs Druveforsvägen är det också möjligt att anlägga parkeringsfickor. 

Sikt vid utfart mot Druveforsvägen.
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Bilparkering
Behovet av nya parkeringsplatser regleras av Borås Stads 
parkeringsregler. De nya bostäderna och handeln skapar ett 
behov av ca 135 nya parkeringsplatser. Förskolan skapar ett 
behov av 19 nya parkeringsplatser. Platserna för hämtning 
och lämning kommer att skapas inom den egna kvarters-
marken, platserna för personalparkering kommer skapas på 
kvartersmark eller lösas genom avtal/parkeringsköp i nära 
anslutning till förskolan. Det kommer finnas möjlighet att 
skapa ett fåtal parkeringsplatser på allmän platsmark längs 
Druveforsvägen. Det är tekniska förvaltningen som avgör 
om, var och när dessa ska byggas, och de kan inte användas 
för att tillgodoräkna sig antalet parkeringsplatser som ska 
skapas inom kvartersmark. 

Angöring och utfarter
Infart till bostäder, parkeringshus-/kontor, förskola och 
handel sker från infart i Druveforsvägen. 

Strax norr om planområdet korsar riksväg 40 Druveforsvägen 
och där finns en viadukt som är placerad i anslutning till 
tomten. De planerade byggnadernas placering gentemot 
Druveforsvägen samt närheten till viadukten har pekats 
ut som potentiellt problematiska ur siktsynpunkt för bilar 
som kör ut från fastigheten, och därför har en utredning av 
siktförhållanden gjorts (Tyrens, 2018-07-05).

Om utfart sker norr om parkerings-/kontorshuset så finns 
sikt på ca 25 meter norrut mot viadukten och knappt 30 
meter söderut. Det är viktigt att träden längs Druveforsvägen 
placeras så de inte försämrar sikten här. Det är också viktigt 
att gång- och cykelbanan har en annan markbeläggning så de 
som ska köra ut uppmärksammar att de korsande fotgängare 
och cyklister. 

Riksintressen
Planområdet är beläget nära riksväg 40 som är riksintresse 
för kommunikation. Planområdesgränsen är satt efter 
väghållningsområdesgränsen. Säkerhetszonen från riksväg 
40 är 8 meter från vägens räcke. Avståndet mellan vägen 
och närmaste byggrätt är 15 meter. Fastigheten Innerstaden 
1:1 planläggs dels som natur och dels som kvartersmark till 
parkeringshuset, men som prickmark vilket innebär att den 
inte får bebyggas. Byggrätten närmast riksväg 40 innehåller 
parkering och kontor, vilket är de verksamheter som är 
minst känsliga för påverkan från buller, risker eller luftmiljön 
från vägen. Därmed riskerar inte planens genomförande att 
försvåra utnyttjandet av riksväg 40. Kommunens bedömning 
är därmed att det är säkerställt att riksintresset inte påverkar 
möjligheterna till drift, underhåll eller framtida utveckling 
negativt. 

Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-
banan. I januari 2017 hade representanter för Borås Stad 

möte med Stefan Paterson, vid den tiden projektledare för 
sträckan Bollebygd-Borås, som meddelade att detta område 
inte berörs av Götalandsbanan och därför kunde planarbetet 
fortsätta. Götalandsbanan innebär risker för buller, vibra-
tioner och stomljud. Bedömningen är dock att i samtliga 
utredningsalternativ är dessa störningar låga.

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

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall 
anläggas. Fördröjningsanordningar inom kvartersmark skall 
anläggas av exploatören. Exploatören skall bekosta dessa. 

Skyfall
Efter synpunkter i samrådet har en utredning om dagvatten 
och skyfall tagits fram (Norconsult AB, 2018-08-30). Plan-
området omfattar en yta om ca 2 hektar. Drygt 100 m väster 
om planområdet rinner Viskan.

Idag utgörs området av industri och park- eller skogsmark. 
Hårdgöringsgraden är förhållandevis hög, med stor andel tak- 
och asfaltsytor. Dagvatten avrinner västerut från området, 
mot Druveforsgatan och Kellgrensgatan.

Områdets naturliga förutsättningar att hantera ett 100-årsflö-
de, har studerats med hjälp av MSB:s portal för översväm-
ningshot. I samband med högsta beräknade flöde förväntas 
vattennivån nå upp till västra sidan av Druveforsvägen, 
men inte längre än så. Enligt MSB:s kartering förväntas 
alltså varken 100-årsflödet eller beräknat högsta flöde orsaka 
marköversvämning inom det aktuella planområdet.

Utifrån tillhandahållna skisser avseende utformning av 
planerad bebyggelse bedöms skyfall kunna avrinna ytledes ut 
ur området, på samma sätt som vid befintliga förhållanden. 
Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader.

För att tillse att utgående dagvattenflöde från området, som 
föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät för dagvatten, 
inte ökar jämfört med befintliga förhållanden erfordras 
flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin om totalt 
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ca 25,5 m3. Utflödet från magasinet föreslås begränsas så att 
det inte överskrider befintligt maxflöde. Genom att minska 
andelen hårdgjorda ytor, reduceras behovet av magasinsvo-
lym för flödesutjämning.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta planerad bebyggelse till 
fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Transformatorstationen i planområdets södra del kommer 
eventuellt behöva flyttas. Exploatören bekostar detta. 

På sikt planerar Borås Elnät att bygga ytterligare en transfor-
matorstation i områdets norra del för att möta ett framtida 
ökat behov. Denna transformatorstation bekostas av Borås 
Elnät.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Den södra och östra delen av planområdet är idag 
obebyggda. Dessa ytor är kuperade och här växer blandskog. 
Skogspartiet skapar ett grönt stråk mellan bebyggelsen på 
Vasabergsgatan och tillkommande bebyggelse vid Druvefors-
vägen. 

Kullen i områdets södra del kommer att användas av försko-
lan som skolgård, eller som bostadsgård.

Fornlämningar 
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF Infrastructure 
AB (2016-08-29). Den visar att den naturliga jorden inom 
området klassas som högradonområde med avseende på 
radonförhållandena. Nya byggnader som uppförs på jord ska 
utföras radonsäkert som ställer höga krav på att byggnaden 
är tät mot inläckande jordluft. Berget inom området klassas 
sammantaget som normalradonområde. Nya byggnader som 
uppförs på berg ska utföras radoskyddat dvs. med grundkon-
struktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft.

Inga restriktioner avseende användning av sprängsten 
erhållna vid bergschakt bedöms nödvändiga dock rekom-
menderas att gammastrålningsmätning utförs över terrass-
nivå i samband med byggnation.

Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med 
kantförstyvade plattor eller grundsulor på packad fyllning 
och/eller på berg. Beroende på höjdsättning kan bergschakt 
bli nödvändig. Området bedöms inte vara sättningskänsligt 
och sättningar av långtidskaraktär bedöms inte uppkomma. 
Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av eventuella 
organiska jordlager ske inom byggnadsytor samt inom anslu-
tande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med friktionsjord 
eller sprängsten.

Vid schakt ska beaktas att jorden innehåller silt och därmed 
har flytjordtendenser. Vid schaktning i samband med byggna-
tion ska försiktighet vidtas i slänten vid exponering av större 
block som kan komma i rörelse. I samband med projektering 
av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotek-
niska undersökningar utföras i läge för blivande byggnader 
för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt.

Risk för omgivningspåverkan vid sänkning av befintlig 
grundvattennivån ska beaktas och bör inte genomföras innan 
påverkansområdet utretts. 

Bergteknik
Efter synpunkter i samrådet kompletterades den geotekniska 
utredningen med en bedömning av bergtekniska förhål-
landen samt bedömning av befintliga stabilitetsförhållanden 
i alla förekommande bergslänter och bergschaktslänter inom 
planområdet. Kompletteringen inkluderar även bedömning 
av bergstabilitet utifrån planändamålet (ÅF Infrastructure 
AB 2018-05-15). 

För planerad byggnation av området bedöms berget inte 
utgöra några begränsningar avseende bergstabiliteten. 
Eventuella nya skärningar förväntas uppträda på liknande 
sätt som de undersökta skärningarna i området. Vid eventu-
ellt underjordiskt garage eller annan konstruktion bör den 
observerade krosszonen i område 4 tas i beaktning.

Bergrensning och vegetationsrensning bör utföras på kvar-
lämnade befintliga skärningar i område 1, 3 och 4. Komplet-
tering med selektiv bultning kan bli nödvändig.

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av 
ÅF Infrastructure AB (2017-04-10). Undersökningen visar 
att det finns föroreningar i halter över Naturvårdsverkets 
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riktvärde för känslig markanvändning (KM). Halten och 
typen av föroreningar varierar mellan de olika provpunkterna 
vilket innebär en heterogen föroreningsbild inom området. 

I grundvattnet var halten av zink hög i en provtagnings-
punkt, det ska dock påpekas att halten var 140 μg/l, och 
allt i intervallet mellan 100 och 1000 μg/l räknas som högt. 
I samtliga grundvattenprov fanns en låg halt av nickel. I 
asfaltsprovet var halten av PAH lägre än aktuella riskvärden 
och därmed fri från stenkolstjära. 

Vid den översiktliga porgasmätningen inuti fabriksbyggnaden 
påvisades inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser. 
Det kan dock inte helt uteslutas att klorerade lösningsmedel 
inte kan återfinnas på fastigheten då provtagningen varit av 
en översiktlig karaktär. En eventuell förorening bör dock inte 
vara av mer omfattande karaktär då halter inte påträffats över 
laboratoriets rapporteringsgräns, varken vid utförd porgas- 
eller grundvattenprovtagning. 

Utifrån nu erhållna analysresultat och jämförelse med 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM) konstateras 
att förorening över KM förekommer i ett antal punkter på 
delar av nu aktuellt undersökningsområde. Bedömningen av 
undersökningen är att förorening finns spridd runt om på 
fastigheten i det översta jordlagret (0-0,5 m u my). De prov 
som har tagits under detta djup har inte föroreningar över 
KM. Troligen beror föroreningen på närheten till biltrafik 
och inte (åtminstone inte till största delen) från industriverk-
samheten på platsen. Risken för förorening av större karaktär 
på fastigheten bedöms som mindre sannolik med tanke på att 
enbart enstaka parametrar i den nu genomförda undersök-
ningen överskrider KM i några av de uttagna provpunkterna. 
Jordmassor från stora delar av området kommer därmed 
troligen i stor utsträckning kunna nyttjas för återanvänd-
ning i den utsträckning det är tekniskt möjligt alternativt 
deponeras på lämplig deponi utifrån föroreningsgrad efter 
samråd med tillsynsmyndigheten. Lokal förorening kan inte 
helt uteslutas då undersökningen som gjorts är av översiktlig 
karaktär. Kompletterande miljöprovtagning kan därmed vara 
motiverat i samband med kommande schaktarbete. 

I syfte att i större utsträckning möjliggöra avgränsning i 
djup och plan, erhålla ett bättre beslutsunderlag avseende 
behov av åtgärder i området samt utesluta risk för människor 
som kommer att bo och vistas i området utifrån nu erhållna 
resultat rekommenderar den översiktliga miljötekniska 
markundersökningen följande åtgärder: 

Inför kommande schaktarbete ska en anmälan om avhjälpan-
de åtgärder upprättas då föroreningar över Naturvårdsverkets 
riktvärde för KM påträffats inom området. 

En saneringskontroll bör utföras i samband med exploatering 
för att kontrollera att uppsatta åtgärdsmål för aktuella 
fastigheter uppnåtts, framförallt i anslutning till planerad 
förskola och bostäder. I området för utomhusplats/lekyta för 
förskolan bör det säkerställas att föroreningshalterna i det 
övre markskiktet inte överstiger tillämpbara riktvärden för 
KM. 

Innan avhjälpande åtgärder sker på delar av fastigheten kan 
det vara motiverat med en kompletterande miljöteknisk 
undersökning. Denna undersökning skulle utgöra ett bättre 
underlag med avseende på föroreningssituationen i området, 
främst i vertikalt plan, inför kommande exploatering och 
därmed utföra ett bättre underlag för kommande entrepre-
nad. 

6. Vatten
Strandskydd
Delar av planområdet ligger inom 100 m från Viskan. Strand-
skyddet som återinträder vid planläggning upphävs med 
hänvisning till särskilda skälen 1 och 2: Det har redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, samt att det genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen,

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

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.
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Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

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

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten, till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. Den här detaljplanens genomförande med tillskott 
på flerbostadshus, handel, förskola, kontor och parkering 
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand i parkeringshuset eller garaget kan 
större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör 
därför planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras 
från att nå känsliga områden såsom Viskan. Detta kan 
exempelvis göras genom att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten 
sprids vid eventuell brand. I plankartan regleras med en 
bestämmelse att byggnaden ska förses med ett system för att 
förhindra att släckvatten kommer ut i VA-nätet. Systemet ska 
ha kapacitet för att hålla kvar 5 m3 släckvatten.  

7. Sociala perspektiv
Förskola
Druvefors har ett stort behov av nya förskolelokaler, genom-
förandet av detaljplanen löser den brist som finns idag och 
tryggar även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet 
finns ett stort antal boende och många barn som i och med 
detta får nära till en förskola som också kan bli en viktig 
mötesplats. 

Trygghet
Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk där många rör sig 
till fots eller med cykel. Industribyggnaden och markparke-
ringarna som finns där idag bidrar till att gatan upplevs som 

ödslig och otrygg. De tillkommande byggnaderna kommer 
göra att gatan upplevs som mer befolkad och tryggare. Gång- 
och cykelbana kommer att separeras från varandra vilket 
skapar en säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter. 

8. Störningar på platsen
Då området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 är 
det utsatt för buller, farligt gods och föroreningar. Plane-
ringen av området har gjorts med hänsyn till dessa störningar 
och för att nå planens mål om att förstärka Druveforsvägen 
som urbant stråk. 

Grundprincipen för att hantera buller, risk och föroreningar 
är att de minst känsliga verksamheterna kan placeras närmast 
riksväg 40 medan de mest känsliga ska placeras så långt 
därifrån som möjligt. 

För risker förknippade med farligt gods avgörs känsligheten 
av hur många personer som kan vistas där, om de är vakna 
eller sovande, om de har lokalkännedom, och om de är 
särskilt känsliga (exempelvis barn och äldre). För buller finns 
krav för bostäder och förskola, och det har stark påverkan 
på rekreationsvärdet på en park. För luftföroreningar är 
också barn extra utsatta eftersom deras lungor, organ och 
nervsystem fortfarande utvecklas. Utifrån störningarna 
blir principen för markanvändning att parkering kan vara 
närmast riksväg 40, och därefter kontor/handel, sedan 
bostäder och förskola. 

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen 
som urbant stråk och binda ihop stadskärnan och Druvefors 
behöver denna princip utvecklas. Kontor kan med hjälp av 
tekniska lösningar få en låg risknivå, och parkering med 
kontor avskärmar övriga området från buller och risker. Med 
handel i bottenvåningen och entéer mot Druveforsvägen 
förbättras upplevelsen av stråket. Förskolan föreslås bland 
bostäderna i ett läge som skyddas omkringliggande byggna-
der.

Risk
Planområdet ligger invid riksväg 40 där hastigheten är 
begränsad till 70 km/h. Markanvändningen inom planom-
rådet är planerad med hänsyn till risknivåerna. Området 
närmast riksväg 40 är parkeringshus och kontor, därefter 
kommer flerfamiljshus, förskola och handel.

Det kortaste avståndet mellan riksväg 40 och byggrätt är 
15 meter. Motivet till att detta är kortare är 30 meter är för 
att skapa bättre ljudmiljö för tillkommande bostäder och 
förskola. Det har säkerställts att räddningstjänsten fortsatt 
har god tillgång till såväl vägen som tillkommande bebyggel-
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se. Riksväg 40 har ett förstärkt räcke som byggdes i samband 
med exploateringen av kv Kamelian. En planbestämmelse 
om att ett dike eller vall ska ordnas nedanför slänten finns. 
Detta för att brandfarliga vätskor inte ska kunna rinna in 
bland bebyggelsen vid en olycka. 

Inom området som ligger 15-50 meter från riksväg 40 är 
planerad markanvändning parkering och kontor. För att 
uppnå en låg risknivå krävs att byggnaden har brandskyddad 
fasad (Översiktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-
12-19). Brandskyddad fasad säkerställs med bestämmelser på 
plankartan. För att säkerställa räddningstjänstens åtkomst till 
riksväg 40 får området närmast vägen inte bebyggas. Detta 
område är prickmarkerat på plankartan. 

Inom området som ligger 50-210 meter från riksväg 40 är 
planerad markanvändning flerfamiljshus, förskola, handel 
och centrumverksamhet. Detta område skyddas av parke-
rings/kontorshuset. På detta avstånd står förgiftning för mer 
än 95 % av riskbidraget (se figur 45, Översiktlig riskanalys, 
Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Därmed krävs 
riskreducerande åtgärder i form av ventilationsåtgärder för att 
minska risknivån. Vid en olycka där giftig gas sprids är den 
som är inomhus med avstängd ventilation mest skyddad från 
olyckans konsekvenser. I samråd med räddningstjänsten har 
det bedömts vara motiverat med avstängningsbar ventilation 
samt att bostadsbyggnaders friskluftintag ska vara placerade 
på tak. Ventilation som är avstängningsbar och placerad på 
tak säkerställs med bestämmelser på plankartan. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
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Markanvändning för att också stärka Druveforsvägen som urbant stråk.

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Byggnadernas placering, form och planlösningar för lägen-
heter har anpassats för att skapa bästa möjliga ljudmiljö på 
platsen. Parkeringshuset närmast riksväg 40 fungerar som 
en bullerskärm. Bostadshusen har formats för att skapa en 
ljuddämpad innergård. Förskolan har placerats i ett skyddat 
läge på innergården. Punkthusets form har anpassats för att 
skapa en mer ljuddämpad sida. 

En bullerutredning har tagits fram (Akustikverkstan AB, 
2018-08-30). Utredningen baseras på årsdygnstrafiken i trafi-
kanalysens prognos för 2040 (SWECO, 2017-08-16). 2040 
är den prognos som ligger längs fram i tiden, och innebär 
att utredningen tar höjd för hur trafiksituationen kommer 
vara ca 10 år efter planens genomförandetid. Ljudnivåer från 
vägtrafikbuller vid fasad och utomhus har beräknats.

Resultaten visar att ljudnivå på innergård klarar sig väl under 
Naturvårdsverkets riktvärden LAeq ≤ 50 dB och LAFmax ≤ 
70 dB, även ytor söder om området lämpar sig för utevistelse. 

Vidare visar resultaten att samtliga bostäder kan uppfylla 
riktvärdena i Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216), 
förutsatt att planlösningar och storlek på lägenheter väljs 
omsorgsfullt. Det går att anordna så att lägenheter har mer 
än hälften av bostadsrummen vända mot en sida med ekvi-
valentnivå på fasad upp till 55 dB alternativt att lägenheten 
i fråga är mindre än 35 m2, då ekvivalentnivå vid fasad får 
uppgå till 65 dB. 
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Närmaste järnväg är kust-till-kustbanan som ligger 350 
meter från planområdet och påverkar inte bullernivån inom 
planområdet. I de utpekade korridorerna för Götalandsbanan  
har Trafikverket gjort en MKB med bullerberäkningar som 
visar de olika korridorernas bullertillskott. (Miljökonsekvens-
beskrivning, Bilaga 2 PM Buller 2016-01-29 rev 2016-06-30). 
Utifrån den går det att se att området skulle påverkas något 
ljusgrön och mörkgrön korridor. Övriga korridorer går det 
inte att utläsa någon skillnad jämfört med nuläge (2015) 
eller 0-alternativ. Kommunens bedömning är att det inte är 
motiverat att avvakta med planarbetet på grund av detta.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Planområdet är beläget nära riksväg 40. I samrådet påpekade 
Länsstyrelsen vikten av att göra 3D-beräkningar för att 
få en fullständig bild av spridningsmönstret. Det gör det 
möjligt att ta hänsyn till att riksväg 40 ligger cirka 4 meter 
över marknivån och hur befintlig och planerad bebyggelse 
påverkar spridningsmöntret. För att klargöra detta gjordes 
spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid och partik-
lar (COWI, 2018-06-19). 

Beräkningarna av NO2 för nuläget visar på höga halter för 
dygns- och timmedelvärdena, och MKN överskrids på och 
längs flera av de större vägarna. År 2022 visar beräkningarna 
på väsentligt lägre halter av NO2. 

Den huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att 
emissionerna från vägtrafiken minskat. Emissionens storlek 
beror dels på minskade trafikmängder och dels på minskade 
emissionsfaktorer (utsläpp per fordon per km). Generellt 
förväntas trafikmängderna öka framtiden men då utsläppen 
per fordon minskar så minskar den totala emissionen/väg 
i detta fall (för avgasdelen av utsläpp, samma gäller inte för 
resuspensionen av partiklar). 

Emissionerna av NO2 från de lokala vägarna är beräknade 
med modellen HBEFA version 3.3, som beräknar emissions-
faktorer för olika år baserat på en prognos för fordonsflot-
tans sammansättning. Mellan år 2017 och 2022 beräknar 
HBEFA att utsläppen per fordon kommer att minska med 
ca 20 % för personbilar och drygt 50 % för tung trafik (lite 
olika för olika vägar och hastigheter). Samtidigt räknar Borås 
stad med att trafiken kommer att öka med minst 8 % (8-40 
% för vägarna i beräkningsområdet). Prognosen räknar inte 

med några förändringar i andelen tung trafik. Sammantaget 
gör detta att de lokala emissionerna minskar med i snitt 22 % 
mellan 2017 och 2022.

Till det lokala haltbidraget har sedan en urban bakgrundshalt 
adderats. Eftersom det lokala bidraget från väg 40 och 42, 
som är inkluderade i dessa beräkningar, utgör en stor del 
av totalhalten blir bakgrundshalterna som adderats till det 
beräknade haltbidraget låga. Detta gör att en minskning i 
vägemissionerna ger en stor påverkan på den totala haltbilden 
i området.

Enligt de beräkningar som utförts i denna utredning så ses 
den största skillnaden mellan de beräknade halterna för 2017 
och 2022 för 98-percentilen av dygns- och timmedelvärdet av 
NO2. Dessa situationer representerar de situationer då dåliga 
spridningsförutsättningar (med avseende på meteorologiska 
förutsättningar) sammanfaller med höga utsläpp (exempelvis 
vid rusningstrafik då det är mycket trafik och samtidigt 
sämre trafikflöde). Det är vid sådana tillfällen som skillna-
derna i emissionerna syns tydligast, och vid jämförelse av 
enbart haltbidraget ses att halterna är ca 20 % lägre år 2022, 
vilket stämmer överens med emissionsberäkningarna.

För PM10 ses halter under MKN, och även under nivån för 
miljökvalitetsmålet, vid planområdet i alla beräkningsscena-
rier. Emissionen av partiklar är starkt knuten till mängden 
trafik, andelen tung trafik och hastigheten som fordonen 
kör i samt även beroende av de lokala meteorologiska förut-
sättningarna (framför allt mängden nederbörd). Eftersom 
trafikmängderna väntas öka i framtiden, ökar även emissio-
nerna, men beräkningarna visar att det inte finns någon risk 
för halter över gränsvärdena vid planområdet.

De högsta halterna i planområdet ses norr om det hus 
som ligger närmast väg 40. I sitt samrådsyttrande skriver 
Länsstyrelsen att entréer, balkonger, friskluftventilation, 
öppningsbara fönster o. dyl. behöver vara riktade söderut på 
byggnaden för att skydda människor från exponering av höga 
luftföroreningshalter. Utredningen visar att MKN klaras 
vid byggnaden redan år 2022 för NO2 och även år 2030 för 
PM10. Baserat på beräkningsresultaten bedöms det därmed 
inte finnas någon begränsning med avseende på luftkvalitet 
på norra sidan av byggnaden, men det är såklart en fördel att 
lägga exempelvis ventilationsintag åt det håll där halterna är 
lägst.

För att kunna bedöma hur haltnivåerna påverkas vid 
planerad bebyggelse längs Druveforsvägen (strax söder 
om korsningen med väg 40) och vid befintlig bebyggelse 
i närområdet, t.ex. på Vasagatan har Länsstyrelsen önskat 
en 3D-beräkning för området. För bebyggelsen längs 
Druveforsvägen söder om väg 40 ses inga överskridanden 
av varken MKN eller miljökvalitetsmålen varken för nuläget 
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eller i framtidsscenarierna, men för att kunna göra en 
ordentlig jämförelse av hur bebyggelsen påverkar halterna 
krävs ett nollalternativ, där emissionerna är desamma 
som i utbyggnadsalternativet. Det har inte beräknats här, 
men då halterna är så pass låga i området är det sannolikt 
inte nödvändigt att utreda det vidare. Då byggnaderna på 
Vasagatan ligger på en högre höjd syns inte halterna här i 
kartbilderna, eftersom halterna som visas är i gaturumsnivå 
för exempelvis Druveforsvägen. Utredningen har inte gjort 
en fullständig efterprocessering för att visa halterna på den 
högre nivån, men en analys av själva haltbidraget visar att det 
är lägre halter i framtidsscenariona än i nuläget även på denna 
nivå, och därmed sker det ingen försämring av luftkvaliteten i 
framtidsscenarierna i detta område.

Placering av förskolan i granskningsförslaget har utvärderats. 
I spridningsberäkningarna ses att både MKN och miljökva-
litetsmålen klaras vid förskolan med avseende på både NO2 
och PM10. Även området för skolgård och lekytor, som ligger 
skyddat innanför byggnaderna, har haltnivåer under nivåerna 
för både MKN och miljökvalitetsmål. Placeringen av försko-
lan bedöms därmed som lämplig ur luftkvalitetssynpunkt.

9. Planbestämmelser 
Allmän platsmark HUVUDGATA
Druveforsgatan breddas för att möjliggöra separerad 
gång- och cykelväg, detta markeras med HUVUDGATA på 
plankartan. 

Allmän platsmark NATUR
Den skogsbevuxna branten i östra delen av planområdet 
kommer fortsätta vara kommunal mark som sköts som Natur.

Kvartersmark PKEH
Byggrätten närmast motorvägen planeras att användas 
för parkeringshus och kontor. Närmast Druveforsvägen 
är det tillåtet med en mindre handelslokal. Det ska också 
vara möjligt att placera tekniska anläggningar exempelvis 
transformatorstation inom området. Detta markeras med 
PKEH på plankartan. Huset måste vara minst 18 meter högt 
för att dämpa bullret från riksväg 40 tillräckligt. Beroende 
på hur många våningar kontor som byggs kan det bli upp 
till 9 våningar. Det markeras med +151-+165 på plankartan. 
Byggnadens fotavtryck får vara maximalt 1400 kvadratmeter 
och ska vara inom det område som inte är prickat. Eftersom 
farligt gods transporteras på riksväg 40 ska fasaden ditåt vara 
brandskyddad. Det ska också finnas avstängningsbar ventila-
tion. Byggnaden ska också utformas så att utrymning kan 
ske bort från riksväg 40. Med hänsyn till att luften är sämre 
mot riksväg 40 ska friskluftsintag vara placerade på taket. 
Detta markeras med m1 och m2 på plankartan. Det område 
som är markerat med prickar får inte bebyggas förutom med 
transformatorstation. 

Kvartersmark BCP/BSKCP/BKCP/BCPE
Inom denna yta får bostäder, förskola, kontor, centrumverk-
samhet, handel, parkering samt tekniska anläggningar finnas. 
Se illustration ovan. En innergård skapas ovanpå bjälklaget 
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för parkeringen. Balkonger och uteplatser är tillåtet mot 
innergården och mot Druveforsvägen över en fri höjd av 4,5 
meter. 

Utformningsbestämmelser
Mot Druveforsvägen ska entréer och uppglasade partier 
finnas. Fläkt/hissrum får finnas på taket, och ska utformas 
så att den samspelar med resten av fasaden. Fasader mot 
Druveforsvägen, riksväg 40 och för punkthuset har utform-
ningsbestämmelser som reglerar färgskala och materialval. 
Färgskalan ska vara jordfärgsskala, det vill säga olika nyanser 
av gult, brunt och rött. Materialet på kvartershuset och 
parkerings-/kontorshuset ska vara tegel, fasaddetaljer och 
mindre partier får vara i andra material. För punkthuset ska 
minst hälften bestå av tegel, tegelliknande material, puts, 
cortenstrål, spån, trä, stenmaterial eller likvärdigt. Dessa 
utformningsbestämmelser finns för att säkerställa en hög 
arkitektonisk kvalitet då byggnaderna blir synliga från många 
håll.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Vision 2025 beskrivs visionen av att det är lätt att förflytta 
sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel och att 
stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning 
med miljöanpassade transportsystem. Detaljplanen möjliggör 
förtätning i ett urbant stråk i utkanten av stadskärnan och 
bidrar därmed till hållbara transporter och en livskraftig 
stadkärna.  

Översiktlig planering
I Borås Stads översiktsplan beskrivs hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. 
Druveforsvägen är utpekat som ett urbant stråk och att 
”tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen behöver 
samspela med gatan genom att öppna upp för verksamhets-
lokaler som ger liv till stråket. Det allt tätare stadsrummet 
kräver att trafikstrukturen ses över i ett större perspektiv och 
att tillgången till grönytor säkerställs.” Detaljplanen möjlig-
gör detta. 

Miljömål
Det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” har 10 
preciseringar, följande är relevanta i detta planarbete:

God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön utgår från och 
stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur.

Kollektivtrafik, gång och cykel: Kollektivtrafiksystem är 
miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

Hälsa och säkerhet: Människor utsätts inte för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen innebär en förbättring av ”god vardagsmiljö” 
och ”kollektivtrafik, gång och cykel”. ”Hälsa och säker-
het” har varit vägledande för var och med vilka villkor 
som den nya bebyggelsen får ske. Buller, risk, mark- och 
luftföroreningar har beaktats under planarbetets gång och 
bedömningen är att förslaget tar tillräcklig hänsyn till detta.  

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad planerar 
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, 
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, handel, kontor, parkering, förskola 
och park. Med planbestämmelser begränsas var respektive 
användning får ske, och vilka säkerhetshöjande åtgärder som 
behövs. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder 
inom sin egen fastighet såsom förberedande markarbeten och 
byggnation mm. Som ägarbilden ser ut är det sannolikt att all 
byggnation kommer bebyggas i privat regi.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
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plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (huvudgatan 
och naturmarken) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska 
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören genom att avtal tecknas parterna 
emellan.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberför-
sörjning.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och Serneke Group AB (exploatören) som bl. a. 
reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för ombyggnation av Druveforsvägen, 
inom planområdet. Avtalet bör också reglera de marköverlå-
telser som detaljplanen förutsätter.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Björnflokan 5 som ägs av Borås Björnflokan Ekonomisk 
förening samt Björnflokan 2 och 6, Druvefors 1:1 och 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen.

De delar av Björnflokan 2 och 6, Druvefors 1:1 samt Inner-
staden 1:1 som omfattas av kvartersmark ska genom fastig-
hetsreglering övergå till Björnflokan 5. Från Björnflokan 5 är 
det sedan möjligt att stycka av flera fastigheter. 

De delar av Björnflokan 5 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Druvefors 1:1. 

Om Björnflokan 5 styckas upp i flera fastigheter kan det bli 
aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar 
som ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. 
Anläggningar inom planområdet som kan komma att bli 
aktuella är vägar på kvartersmark samt parkeringsanlägg-
ningar. För de ytor som tas i anspråk för gemensamhetsan-
läggningar bildas lämpligen marksamfälligheter.

Inom planområdet finns ledningsrätt för starkströmskablar 
och transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB. 
Ledningsrätten kommer i konflikt med de nya byggrätterna 
som skapas i detaljplanen. Ledningsrätten behöver omprövas 
i samband med att transformatorstationen och kablarna 
flyttas eller ersätts på annan plats. Ev. tillkommande trans-
formatorstation och starkströmskablar som placeras inom 
kvartersmark säkerställs lämpligen i samband med ompröv-
ning av befintlig ledningsrätt.

Inom kommunens fastigheter, på ytor som avses överföras 
till Björnflokan 5 ligger allmänna vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar tillhörande Borås Energi & Miljö AB 
samt belysningskabel tillhörande Borås Stad. Om ledning-
arna ska ligga kvar i befintliga lägen bör de säkerställas med 
ledningsrätt eller servitut i samband med fastighetsbildning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen. 

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av utökad gatusektion på Druveforsvägen. Kommunen 
kan tillgodogöra sig den värdeökning av kommunens mark 
som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark.

Finansiering av ombyggnation av Druveforsvägen regleras i 
exploateringsavtalet. 

Exploatören kommer att belastas med kostnader för flytt 
av ledningar och transformatorstation som erfordras för att 
genomföra exploateringen.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastighet som detaljplanen medför.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 
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Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 18 augusti 1950 upphävs för 
fastigheten Björnflokan 2, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikbullerutredning (Akustikverkstaden, 2018-08-30)

 » Geoteknisk utredning (ÅF-Infrastructure AB, 2016-08-
29).

 » Spridningsberäkningar kvävedioxid och partiklar 
(COWI, 2018-06-19).

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
(ÅF-Infrastructure AB, 2017-04-10)

 » Trafikutredning (SWECO, 2017-08-16)

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

 » PM Bergteknik (COWI, 2018-05-15)

 » PM Siktförhållanden (Tyrens 2018-07-05)

 » Utredning skyfall och dagvatten (Norconsult, 2018-08-
30)

 » PM Skuggstudie (Borås Stad, 2018-09-03)

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Agnes Sandstedt 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 5 
februari 2018 har ägt rum under tiden 16 februari 2018 – 23 
mars 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

17 remissinstanser, 19 sakägare och 2 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad 
avser markanvändning och principer är bibehållet förutom 
det som finns beskrivet nedan:

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

Förskolans placering har ändrats och är integrerad med 
bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen. 

Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark 
istället för allmän platsmark. 

Möjlighet att på vissa ställen även bygga kontor istället för 
bostäder. 

Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd 
mot störningar har förtydligats. 

Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen 
måste byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola 
har införts. 

Nya utredningar om luftkvalitet, buller, bergteknik, skyfall 
och siktförhållanden.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

att skicka ut detaljplanen på granskning

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas inne-
bära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-10-26 positivt till att 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra 
detaljplanen under förutsättning att en förskola kan etableras 
inom området samt att det klarläggs att Götalandsbanan inte 
påverkar projektet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2015-11-12 § 356 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. 

Den 16 februari 2018 §Pl 2018-000003 beslutade plan- och 
bygglovschefen på delegation, att sända detaljplanen på 
samråd. Inkomna synpunkter finns sammanställda i samråds-
redogörelsen.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen, Borås Stad, upprättad den 11 september 2018. 

1. Yttranden från remisspart 29

S1 Kommunstyrelsen  29

S2 Länsstyrelsen  29

S3 Trafikverket  30

S4 Tekniska nämnden 31

S5 Miljö- och konsumentnämnden   31

S6 Borås Energi och Miljö  32

S7 Borås Elnät  32

S8 Lantmäterimyndigheten 32

S9 Sociala omsorgsnämnden  32

S10 Kulturnämnden  32

S11 Lokalförsörjningsnämnden  32

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  32

S13 Förskolenämnden 32

S14 Västtrafik 32

S15 Polismyndigheten  33

S16 Naturskyddsföreningen  33

S17 Försvarsmakten . 33

2. Yttranden från sakägare 33

S18  Vasabergsgatan 20 m.fl. 33

S19 Kyrkogårdsgatan 19 . 34

S20 Druveforsvägen 16 . 34

S21 Kyrkogårdsgatan 19 (2) . 34
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. - Druveforsvägen, Borås Stad, upprättad den 11 september 2018. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare yttrande att försko-
lan ska lokaliseras inom Björnflokan 5 och integreras med 
övrig bebyggelse. Tillgängligheten till förskolan ska vara god 
från Druveforsvägen.

Förskoleutformning som för med sig infrastrukturåtgärder 
ska finansieras av bostadsexploatören.

Bostäderna kräver omfattande bullerskydd mot motorvägen. 
Denna förutsättning bör förtydligas på plankartan.

Det är viktigt att de gröna värdena i den södra delen bevaras 
men Kommunstyrelsen har inte gett uppdrag till en ny park 
på kullen och avvisar den delen av förslaget.

Kommentar
Förskolans placering ändras efter kommunstyrelsens 
önskemål. I granskningsförslaget är den integrerad med övrig 
bebyggelse och med god tillgänglighet från Druveforsvägen. 
Det innebär att infrastrukturåtgärderna som behövdes i 
samrådsförslaget inte längre är nödvändiga. 

En bestämmelse om att parkerings-/kontorshuset ska byggas 
innan eller samtidigt som bostäder och förskola har införts 
för att skydda mot buller från riksväg 40.

Det som i samrådet var park planläggs istället som kvarters-
mark för att kunna vara skolgård och/eller bostadsgård. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslagets intentioner 
och anser att planförslaget i stort är väl genomarbetat. Innan 
planförslaget kan antas behöver det dock säkerställas att en 
acceptabel bebyggd miljö kan uppnås ur hälso- och säker-
hetssynpunkt. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig

Länsstyrelsen ser dock framför allt att det finns utmaningar 
med att säkerställa en godtagbar luftkvalitet och god ljudnivå. 
Vidare behöver frågor som rör risk och geoteknik bearbetas 
vidare. Kommunen behöver även ange ett annat särskilt skäl 
för att upphäva strandskyddet.

Följande prövningsgrunder anser Länsstyrelsen inte är 
säkerställda: 
• Uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för luft 

• Uppfyllandet av en hälsosam bebyggd miljö med hänsyn till 
hälsa och säkerhet (risk för olyckor med farligt gods inblan-
dat, risk för översvämning samt risk för blocknedfall)

Luftkvalitet - Generellt anser Länsstyrelsen att vid förtät-
ning i starkt trafikerade miljöer är det nödvändigt med en 
3D-beräkning för att få en fullständig bild av spridnings-
mönstret och halterna i området. 

Utifrån [gjorda] spridningsberäkningarna är det svårt att 
bedöma hur luftföroreningarna, speciellt från väg 40, sprids 
till omgivningarna med den nya bebyggelsen på plats. 
Halterna blir sannolikt högre än beräkningarna visar i den 
norra delen av planområdet mellan väg 40 och den planerade 
byggnaden med kontor och parkering. En faktor att ta i beak-
tande är att väg 40 ligger ca 4 meter över marknivån, vilket 
kan komplicera spridningsmönstret. Länsstyrelsen är även 
osäker på om föroreningsnivåerna kan komma att försämras 
vid planerad bebyggelse längs Druveforsvägen (strax söder 
om korsningen med väg 40) och vid befintlig bebyggelse i 
närområdet, t.ex. på Vasagatan. För att utreda detta behöver 
en 3D-beräkning genomföras för området.

Länsstyrelsen vill påpeka att miljökvalitetsnormerna för 
luft inte endast gäller för bostäder och skolor utan även för 
kontor och GC-banor. Eftersom de luftberäkningar som 
gjorts riskerar att underskatta halterna norr om kontors-
byggnaden anser Länsstyrelsen att entréer, balkonger, 
friskluftventilation, öppningsbara fönster o.d. behöver vara 
riktade söderut på byggnaden för att skydda människor från 
exponering av höga luftföroreningshalter.

Buller - Länsstyrelsen anser att planbestämmelserna behöver 
förtydligas med att minst hälften av bostadsrummen ska 
riktas mot en ljuddämpad sida istället för att hänvisa till 
gällande riktvärden för buller. 

I ett flertal lägen på byggrätten blir det enligt gjord bullerbe-
räkning svårt att ha bostäder som är förenliga med trafikbul-
lerförordningen.

Det behövs en planbestämmelse som reglerar att parkerings-
huset ska finnas på plats innan bostäderna tas i bruk. Det 
behöver även klargöras inom planprocessen ifall det går att 
uppnå bullerriktvärdena för den planerade förskolan.

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att samma indata 
som trafikanalysen (SWECO, 2017-08-16) tagit fram bör 
användas som underlag i trafikbullerutredningen för att 
bullerberäkningen ska ge ett bra resultat.

Farligt gods - Med tanke på det riskutsatta läget behöver 
planen säkerställa att parkeringshuset ska vara uppfört innan 
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bostadshusen kan uppföras. Om man vill åstadkomma en 
robust planering är det inte alltid lämpligt att placera bygg-
nader nära vägen även om det är beräkningsmässigt möjligt 
enligt en riskanalys. Länsstyrelsen anser att det ska vara ett 
bebyggelsefritt avstånd på 30 meter intill transportleder för 
farligt gods. Ett kortare avstånd än 30 meter ska motiveras.

Vad Länsstyrelsen kan se finns det inget förstärkt räcke som 
hindrar tung trafik att åka av vägen och inte heller någon tät 
barriär vid vägen. Förhållandena vid vägen gör att det i så fall 
inte går att förutsätta att fordon stannar kvar på vägen. Läns-
styrelsen anser att det är rimligt att bedöma en olycka med 
brandfarliga vätskor med hänsyn till att det sker en avåkning 
och att konsekvenserna då behöver bedömas vid släntfot. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver föra en dialog 
med Trafikverket för att åstadkomma ett förstärkt räcke längs 
vägsträckan förbi planområdet.

Geoteknik - SGI har yttrat sig (daterat 2018-03-21) i planä-
rendet. SGI anser att den bergtekniska utredningen är för 
allmänt hållen och efterlyser en mer ingående bedömning av 
bergsslänternas stabilitet. Vid behov ska kommunen redogöra 
för hur man avser att säkerställa åtgärder för att avhjälpa 
exempelvis risk för blocknedfall samt redogöra för vem som 
ska ansvara för att risken avhjälps. Detta behöver framgå 
av planbeskrivningen/genomförandebeskrivningen i de fall 
åtgärderna behöver vidtas utanför kvartersmark.

Skyfall - Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 
100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen där 
också planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet behöver ingå.

Strandskydd - Ett område öster om Druveforsvägen är 
obebyggt och ligger inom 100 meter från Viskan men föreslås 
bebyggas. Länsstyrelsen anser inte att detta område redan 
är ianspråktaget. Därför behöver kommunen hitta en annan 
motivering till varför strandskyddet ska upphävas.

Trafik - Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att en 
övergripande trafikstrategi bör tas fram för att verka för att 
trafiken inte fortsätter öka.

Kommentar
Luftkvalitet - Luftkvaliteten har utretts vidare och 3D-sprid-
ningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar genomförts, 
se sida 23. 

Buller - Planbestämmelsen om buller har uppdaterats efter 
Länsstyrelsens förslag och en bestämmelse om att parke-
rings/kontorshuset ska byggas innan eller samtidigt som 
bostäder och förskola har införts. En kompletterande utred-
ning om bullernivåerna vid förskolan har gjorts. När det är 

garanterat att parkerings/kontorshuset kommer vara uppfört 
så visar utredningen att det går att bygga bostäder som är 
förenliga med trafikbullerförordningen. Vissa kommer dock 
behöva vara smålägenheter och/eller ha balkonger som 
dämpar bullervärdet vid fasad. 

Det har förtydligats vilken indata som används i trafikutred-
ningen. 

Farligt gods - En bestämmelse om att parkerings/kontors-
huset ska byggas innan eller samtidigt som bostäder och 
förskola har införts. 

Motiven till att parkerings/kontorshuset är placerat inom 30 
meter från riksväg 40 har förtydligats i planbeskrivningen. 
Motiven är: bättre skydd mot buller, bättre markutnyttjande, 
samt fortsatt god tillgång för räddningstjänst till både riksväg 
40 och tillkommande bebyggelse. 

Det finns redan idag ett förstärkt räcke vid vägen. En plan-
bestämmelse om att ”dike eller vall som hindrar spridning 
av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas” införs på 
plankartan mellan riksväg 40 och parkerings/kontorshuset. 

Geoteknik - En kompletterande utredning har gjorts och 
slutsatsen är att för planerad byggnation av området bedöms 
berget inte utgöra några begränsningar avseende bergstabili-
teten. Se vidare sida 15. 

Skyfall - en utredning har gjorts, se sidan 14.

Strandskydd – motivet för att upphäva strandskyddet har 
uppdaterats, och upphävs med hänvisning till särskilda skälen 
1 och 2, se sidan 20

Trafik – Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafik-
planen tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan 
och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till.

S3 Trafikverket 
Buller - Bullerutredningen använder inte samma data som 
trafikanlysen (SWECO, 2017-08-16) tagit fram. I bullerutred-
ningen s. 4 skrivs Antal fordon per medeldygn. I kartan ovan 
skrivs fordon/årsmedelvardagsdygn (VADT). Trafikverket 
anser att bullerutredningen ska vara baserad på de trafiksiff-
ror trafikanalysen tagit fram.

Bländningsskydd vid Vasagatan - Enligt tidigare mailkonver-
sation (2018-01-26) ska bländingsskydd sättas upp vid behov 
på Vasagatan för att förhindra bländning och därmed öka 
trafiksäkerheten på väg 40.
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Cykelparkering - I planbeskrivningen s. 10 står det att 
planområdet genererar 500 platser. 30% av dessa ska placeras 
nära entréer. Hur säkerställer kommunen dessa i plankartan?

Luftkvalitet - Till nästa utredning anser Trafikverket att 
kommunen ska använda sig av prognos för år 2040, inte år 
2025.

Trafikutredning - Det är positivt att kommunen tagit fram 
en trafikutredning baserat på flertalet planer för Annelunds-
motet. Däremot saknas Brodalsmotet i trafikutredningen. 
Enligt ÅVS Noden Borås kommer Brodalsmotet, mest 
troligt, få köer ut på väg 40 tidigare än Annelundsmotet. 
Dessutom använder kollektivtrafiken Brodalsmotet i större 
utsträckning än Annelundsmotet. Då planen även påverkar 
Brodalsmotet anser Trafikverket att kommunen ska beskriva 
konsekvenserna av planen även för Brodalsmotet.

Det är viktigt att kommunen presenterar en trafikstrategi 
alternativ trafikplan så snart som möjligt. Dokumentet 
måste presentera HUR kommunen arbetar med att minska 
biltrafiken i Borås. Trafikverket anser att mätprogrammet 
som presenteras i ÅVS Noden Borås ska finnas med som ett 
underlag i dokumentet.

Trafikverket instämmer med kommunen om en gemensam 
syn i och med ÅVS Noden Borås samt tillhörande avsiktsför-
klaring och överenskommelse.

Ny järnväg - Trafikverket vill utifrån det som står i planbe-
skrivningen understryka att utredningen för val av korridor 
för den tänkta framtida järnvägen pågår och att det ännu 
inte går att utesluta några alternativ. Eftersom det aktuella 
detaljplaneområdet ligger inom två av de korridorer som 
utreds, närmare bestämt de två som benämns rosa respektive 
ljusgrön, kan det därför inte uteslutas att järnvägen kan 
komma att lokaliseras inom eller i anslutning till det aktuella 
planområdet. Trafikverket anser därför att kommunen bör 
avvakta med antagandet av detaljplanen tills dess att ett 
formellt beslut om val av korridor har gjorts, alternativt att 
detaljplanen och dess bestämmelser utformas på ett sådant 
sätt att en eventuell utbyggnad av järnväg inte försvåras. 
Exempelvis genom att det finns tydliga planbestämmelser 
som anger att nya byggnader i planområdet ska konstrueras 
så att de uppfyller gällande riktvärden och regelverk avseende 
risk för störningar i form av buller, vibrationer och stomljud 
även om det skulle bli aktuellt att dra en ny järnväg i deras 
direkta närhet.

Kommentar
Buller - Bullerutredningen är baserad på de siffror som 
trafikutredningen tagit fram, och detta har förtydligats i 
planbeskrivningen och utredningen. 

Bländningsskydd – Då förskolans placering har ändrats 
efter samrådet så behöver Vasagatan inte längre breddas och 
därmed är bländningskydd inte heller längre aktuellt. 

Cykelparkering – Ska behandlas i bygglovet. 

Luftkvalitet – för kvävedioxid har spridningsberäkningar 
gjorts för 2017 och 2022, för partiklar har spridningsberäk-
ningar gjorts för 2017, 2022 och 2030. Spridningsberäkning-
arna visar att kvävedioxiden minskar, men partikelhalten 
ökar, dock är det endast området mellan riksväg 40 och 
parkerings-/kontorshuset där miljökvalitetsmålet inte klaras. 
Miljökvalitetsnormen klaras inom hela området. Planens 
genomförandetid är 10 år. 

Trafikutredning - Borås Stad arbetar just nu med en trafik-
plan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads 
översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram 
till.

Ny järnväg – Borås Stad har haft tidig dialog med Trafikver-
ket och fått klartecken att fortsätta planarbetet. 

S4 Tekniska nämnden
Park/trappa kommer främst användas till innergården och 
bör därför vara kvartersmark. 

Transporter med större fordon till förskolan måste kunna ske 
på säkert sätt. 

Kommentar
Då förskolans placering har förändrats så planläggs trappan/
parken som kvartersmark. Transporter kommer ske mellan 
parkering/kontorshuset och bostadskvarteret. En utredning 
av siktförhållanden har gjorts, se sidan 14. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Tillstyrker förslaget till detaljplan. 

Urbant stråk - Positivt att stråket utvecklas som planerat i 
stadsmässig struktur och att verksamheter kan etablera sig i 
bottenplanet ut mot gaturummet. 

Förskola - Förskola i området stärker familjers möjlighet till 
hållbara transporter. 

Park - Viktigt när staden förtätas, viktigt att förstärka och 
om möjligt skapa nya rekreationsmöjligheter. 

Buller - Bra att byggnader placeras så bullerstörning minskas. 
Även önskvärt med förlängning av bullerskyddet längs 
vägen. 
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Sanering - Bra att informationen om sanering regleras i 
plankartan. 

Utformning - P-hus/kontor behöver få en tilltalande utform-
ning.

Kommentar
Till granskningsförslaget planeras inte längre park, utan 
kullen föreslås bli skolgård/bostadsgård. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Det behövs ett U-område för vattenledning vid Vasastigen.

Kommentar
Då förskolans placering har ändrats så ingår inte längre 
Vasastigen i planområdet. 

S7 Borås Elnät 
Borås Elnät vill se en mer detaljerad ritning/sektion på hur 
nya E-området planeras att utformas på Kellgrensgatan. 

Transformatorstationen i norra delen av planområdet 
kommer placeras i samråd med fastighetsägaren när byggna-
tion sker i norra delen. Då denna transformatorstation 
kommer försörja byggnaderna norr om parktrappan med el.

Flytt och ombyggnader av Elnäts anläggningar bekostas av 
exploatören.

Borås Stadsnät har ledningar i anslutning till planområdet. 
Dessa är förlagda i GC-bana längs Druverforsvägen och 
i trottoar längs Kellgrensgatan. Ledningarna beaktas vid 
expoaltering av planområdet. Eventuella arbeten som kräver 
förändring av ledningarna bekostas av exploatören.

Kommentar
Noteras. 

E-området vid Kellgrensgatan har flyttats.

S8 Lantmäterimyndigheten
Eftersom utfartsförbud ska gälla längs den södra byggrättens 
gräns mot Druveforsvägen får antas att de parkeringar som 
enligt planbestämmelserna är tillåtna i bottenplanet, ska 
kunna nås via, dels den del av parkmarken som får byggas 
under med bl a parkering, dels den norra byggrätten. Det 
förhållandet borde förtydligas för den händelsen att kvarters-
marken kommer att uppdelas i flera fastigheter.

Kommentar
Parkeringarna ska nås från norr, detta förtydligas i planbe-
skrivningen och genomförandebeskrivningen. 

S9 Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker förslaget till detaljplan. Vid ett kommande 
bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende 
enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) som väl lämpar sig i ett bostadsområde med såväl 
hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är också 
viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är 
god.

S10 Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget till detaljplan. Intrycket av den kulturhis-
toriskt värdefulla byggnaden, före detta Åkerlunds Bomulls-
spinneri mitt emot det aktuella planområdet, bedöms inte 
påverkas ytterligare negativt sett till de omfattande sentida 
tillägg som redan gjorts i området.

S11 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokaliseringen i staden är bra. Det är stort behov av förskola 
i centrum. Tomtens läge och utformning ger dock utma-
ningar i dess exploatering. Föreslagen placering av försko-
lebyggnaden är inte bra med hänsyn till ytor för framtida 
underhåll av byggnaden, tillgänglighet och godsleverans. 
En placering i parkmiljön med anslutning mot Vasagatan 
bör utredas. Bullerutredningen kan tolkas som att lekgården 
utsätts för buller över 50 dB (ekv.) och kommer troligen kräva 
vidare åtgärder. Det är av stor vikt att friytans storlek bevakas 
i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar
Förskolans placering ändras efter synpunkterna som kommit 
fram i samrådet. I granskningsförslaget är den integrerad 
med övrig bebyggelse och med god tillgänglighet från 
Druveforsvägen. Bullerberäkningarna för innergård klarar sig 
väl under 50 dB (ekv.), se vidare sida 22.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljpla-
nens intentioner.

S13 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen. Förskolan bör ha 
120 utbildningsplatser och hur avdelningarna organiseras är 
en senare fråga. Inne och utemiljöerna ska följa boverkets 
rekommendation på kvadratmeteryta per barn.

Kommentar
Planbeskrivningen har uppdaterats för att förtydliga detta. 
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S14 Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på en utbyggnad och förtätning i 
anslutning till redan befintlig kollektivtrafik.

Planen underlättar även för GC-framkomlighet vilket vi 
också ser som en del i att bidra till att främja det hållbara 
resandet. Genom att utveckla verksamheter i närheten av 
befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att resa håll-
bart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad gäller hållplatsen Druvefors är det oklart om denna är 
ombyggd och tillgänglighetsanpassad. 

Därför vill vi förtydliga vikten av att hållplatsen uppfyller 
kraven, inte minst med tanke på att resandet kan förväntas 
öka på sikt. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock 
viktigt att säkerställa att de som reser, enkelt hittar och kan ta 
sig till och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga, 
trygga och säkra gång- och cykelstråk.

Kommentar
Hållplatsen ligger inte inom planområdet, och ombyggnad/
tillgänglighetsanpassning av hållplatser regleras inte i detalj-
plan.

S15 Polismyndigheten
Planering och byggnation som i detta fall ger en  stor föränd-
ring i området då det planeras innehålla både nya bostäder, 
park och förskola. Det kommer även att ge en förändrad 
trafiksituation för området. Det är viktigt att i planeringen ha 
ett brottsförebyggande perspektiv. I övrigt har polisen ingen 
erinran.

Kommentar
Synpunkterna noteras. 

S16 Naturskyddsföreningen
Förslaget, att anlägga en ny park, är positivt ur synpunkten 
att bevara grönområdena.

Inom detta område i Druvefors fanns det före byggandet av 
alla husen en plats för förpackningsavfall. Det vore lämpligt, 
att inom området, ej nödvändigtvis inom den aktuella 
detaljplanen, planera in en ny sådan enhet.

Kommentar
I granskningsförslaget föreslås kvartersmark för bostadsgård 
och skolgård istället för park.

Synpunkten noteras. 

S17 Försvarsmakten  
Försvarsmakten har inget att erinra.

2. Yttranden från sakägare
S18  Vasabergsgatan 20 m.fl. 
I sin skrivelse, som är undertecknad av 15 sakägare och 2 
övriga framförs synpunkter på förskolans placering och 
därmed sammanhängande trafiklösningar. De förordar 
placering inom kv Björnflokan framför den i samrådshand-
ling föreslagna placeringen på befintligt grönområde söder 
om Vasastigen.

Förskolan 
1. Tomtplatsen är alltför liten för att ge möjlighet till en 
välplanerad förskola inkl lek och utevistelse för 120 barn. 
2. Nuvarande väg i tomtplatsens östra del måste behållas 
(ev breddas) för åtkomlighet av befintliga VA-ledningar och 
befintlig brandpost/spolpost, för åtkomlighet till radhusens 
trädgårdssida för renoverings- och trädgårdsarbeten samt för 
räddningstjänsten. 
3. I tomtplatsens västra del finns en numera trädbevuxen 
kraftig slänt, (en utfyllnad för bollplanen) som inte kan 
bebyggas eller användas som lekyta. 
4. Det har nämnts att förskolan kan nyttja den allmänna 
lekplatsen på kullen. Linnéagården (med 5 avd som enligt 
uppgift förväntas vara kvar) använder lekplatsen som komple-
ment idag. Det är en allmän lekplats som även avses för 
barn med daglediga föräldrar. Ytterligare 120 barn innebär 
överutnyttjande och risk för konflikter.

Allmänhet och närboende 
1. Undertecknande som bor i närheten har valt detta 
boende och uppskattar det öppna området i väster med den 
fantastiska bokskogen med sina härliga årstidsvariationer. Vi 
uppskattar även det välanvända sammanhängande grönom-
rådet med ett rikt djurliv – fåglar, ekorrar, rådjur mm. Vi har 
tidigt skaffat oss kunskap om att grönområdet finns med i 
gällande detaljplan som en lugn oas. 
2. Druveforskullen är i gällande plan 187 säkrad som grön-
område och används flitigt som sådant. I samrådshandlingen 
hänvisas till Borås Stads grönområdesplan där det beskrivs 
att kullen har höga naturvärden samt besöks- frilufts- och 
stadsvärden. 
3. Förskolans placering enligt Samrådshandling tar i anspråk 
del av Druveforskullens grönområde enligt gällande plan och 
utestänger därmed allmänheten från detta område bestående 
av bland annat en värdefull bokskog och en likaledes värde-
full bollplan. Bokskogen hamnar på förskolans tomtplats och 
blir inte tillgänglig för allmänheten och skötseln riskerar att 
påverkas negativt av förskolans verksamhet. Den lilla bollpla-
nen som fyller en viktig funktion som plan yta för bollspel 
för de mindre barnen på Druvefors försvinner. 
4. Förskolans tomtplats bryter ett sammanhängande grönst-
råk med välanvända stigar över kullen. Grönområdet som i 
Samrådshandling ändras till tomtplats för förskola ingår i ett 
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i gällande plan mycket medvetet planerat sammanhängande 
grönområde med gott om stigar som gör det möjligt för 
både djur och människor att röra sig över kullen. Och som 
används flitigt. Här rör man sig tryggt i fin natur, tar en 
genväg över kullen, promenerar, leker och lär, rastar hunden, 
plockar hallon, vitsippor. 

Trafik och parkering 
1. Trafik och parkering blir mer omfattande än om förskolan 
placeras på kv Björnflokan där fler har gångavstånd från 
bostad, arbete och buss. 
2. Förskolans placering enligt Samrådshandling innebär att 
förskolan angörs via Vasagatan som får ökad trafik. Vasaga-
tan och korsningen Vasagatan/Vasabergsgatan har redan idag 
trafikproblem. 
3. Sikten i korsningen Vasagatan Vasabergsgatan är dålig och 
måste förbättras vid ökad trafik för förskolans behov. 
4. Vändplatsen behövs för att stora fordon ska kunna vända – 
tex bilar som kommit fel samt sopbilen som alltid backar upp 
för Vasabergsgatan. 
5. Vändplatsen måste även kunna användas för att ta sats 
uppför Vasabergsgatan (lutning 1:7,4) när det är oplogat och 
halt. 
6. Nuvarande lilla grönområde/slänt norr om Blåelden 4 
måste bevaras. Behövs som slänt och avskärmning mot ökad 
parkering/trafik.

Fördelar med placering inom Björnflokan 5 
1. Mest bostäder och sannolikt flest barn kommer att finnas 
i anslutning till det urbana stråket vid Druveforsvägen. Det 
innebär kortare gångväg mellan bostad och förskola för 
fler och fler föräldrar kan promenera till förskolan för att 
hämta o lämna barn. Trappan vid Vasastigens anslutning till 
Kellgrensgatan kan behöva förbättras. Utformning studeras 
innan plats för transformatorstation beslutas. 
2. Sammantaget innebär en placering i anslutning till det 
urbana stråket vid Druveforsvägen att biltrafiken blir mindre 
samt att Vasagatan slipper ökad biltrafik. 
3. Angöring och parkering förutsätts ske på likartat sätt som 
för övrig verksamhet på Björnflokan. 
4. Förskolan kan placeras antingen integrerad i bostadsbebyg-
gelsen eller på den relativt plana, delvis trädbevuxna platån 
söder därom som har ett soligt läge. 
5. Den föreslagna parken kan samordnas med barnens lek. 
6. Befintlig bollplan kan vara kvar och kan tillsammans med 
den allmänna lekplatsen utgöra ett komplement.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses genom ny placering av förskolan. 
Planområdets avgränsning förändras också så Vasastigen och 
området norr om Blåelden 4 inte omfattas av detaljplanen.

S19 Kyrkogårdsgatan 19
Sakägarna har synpunkter på höghuset för att de kommer 
förlora sin morgonsol, fina vy och dessutom kommer att 
få mer insyn. De valde att köpa lägenhet på den högsta 
våningen är på grund av just mindre insyn, vacker vy och 
den fina morgonsolen. De tror på ett till höghus, men undrar 
om det är möjligt att flytta det närmare motorvägen mittemot 
Spinneriet (gamla textilmuséet) som inte blir lika starkt 
påverkade?

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. En solstudie har gjorts, se sida 7 
samt bilaga, och kommunens bedömning är att skuggningen 
från punkthuset är begränsad och inte utgör en betydande 
olägenhet. Kommunens bedömning är också den ökade 
mängden insyn är begränsad och inte heller utgör en bety-
dande olägenhet. Vyn kommer att förändras, men intresset 
av bostadsbyggande väger tyngre. Området är utpekat för 
förtätning i kommunens översiktsplan. Angående att flytta 
punkthuset norrut så hade det inte varit möjligt då buller-
värderna hade blivit för höga där. Det finns också ett värde i 
att byggnaderna närmast Spinneriet håller samma höjd som 
Spinneriet. 

S20 Druveforsvägen 16
Sakägaren har synpunkter på presenterad detaljplan, då 
specifikt höghuset. Att placera ett höghus på angiven plats 
mörklägger området. Det finns redan ett höghus och områ-
det behöver absolut inte ett till. Det känns extremt dumt att 
förstöra parken genom att dölja den med ett höghus framför. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Se svar till Kyrkogårdsgatan 19.

S20 Druveforsvägen 16 (2)
Sakägaren har synpunkter på placeringen av höghuset. Det 
kommer störa många som bor i Spinneriet tvärs över Druve-
forsvägen, samt skapa skugga över Druveforsvägen som 
börjar bli ett större och större promenadstråk. Sakägaren tror 
det kommer störa hans morgonsol. Föreslår att det placeras 
längst bort från Druveforsvägen. 

Sakägaren undrar även vilken plan som finns för att förbättra 
Druveforsvägen då det tillkommer ytterligare 200 lägenheter 
samt fler kontor. Det är tättrafikerat som det är idag vid 
rusningstider åt alla håll.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Angående skugga och placering 
se svar till Kyrkogårdsgatan 19. 
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Trafik - Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafik-
planen tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan 
och det som utredningen ÅVS Noden Borås kommit fram 
till.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att ändra detaljplanen för kv. Ulysses.    
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00785 214 

  

 

Yttrande över planprogram för Södra Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker programförslaget.  

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att ändra detaljplanen för kv. Ulysses.      

Ärendet i sin helhet 

Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och 

avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, 

Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder. Området 

omfattar också en del av Viskan.  

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga 

förutsättningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets 

innehåll. 

Planprogrammet ska bidra till: 

 att området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och 

blandad användning av bostäder, kontor och handel. 

 att stärka de urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att 

minska upplevelsen av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. 

 att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög 

kvalitet. 

Kommunstyrelsen anser att planprogrammet är genomarbetat och att det 

kommer bidra till snabbare detaljplaneprocesser lägre fram när vissa 

grundläggande frågor klargörs i ett tidigt skede.  

Ytorna kring Stadsparksbadets parkering behöver dock studeras ytterligare. En 

byggnad i detta läge väcker många frågor och volym, lämplighet och dess 

innehåll behöver studeras vidare innan Kommunstyrelsen kan ta ställning till 

denna del.   

Det är positivt att utveckling av kommunal mark kan genomföras i centralt läge 

i staden och bidra till den stadsutveckling som pågår i staden. Den kommunala 

marken ska leda fram till kommande markanvisningstävlingar inom området.  

Kommunstyrelsen, som markägare, uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att 

ge detaljplaneuppdrag till kvarteret Ulysses, som ett första steg i den fortsatta 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

planeringen. Planuppdraget ska utifrån från planprogrammets intentioner, med 

parkeringshus närmast väg 40 och exempelvis centrumändamål/bostäder 

närmast badhusrondellen. Kommunstyrelsen återkommer sedan efter hand med 

ytterligare planuppdrag, antingen i separata uppdrag eller i samband med 

framtagande av verksamhetsplan för detaljplanering.   

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd Södra centrum, 2019-04-23 

2. Södra centrum Planprogram, 2019-04-23   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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PROGRAMSAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-000004 
P 13/10  

 
Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Centrum, 
kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 23 april–26 maj.  
 
Syfte och område 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda 
översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planerings 
principer för områdets innehåll. Planprogrammet ska bidra till att 
området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och 
blandad användning av bostäder, kontor och handel. 
Planprogrammet ska också bidra till att stärka de urbana stråken 
Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen 
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska 
planprogrammet bidra till att öka tillgången till offentliga 
mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.  
 
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan 
i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder. 
Området omfattar också en del av Viskan. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer inte hålla något samrådsmöte för det här planprogrammet. Däremot svarar vi gärna på frågor via 
telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte även efter kontorstid. Kontakta i första 
hand Agnes Sandstedt för att boka möte, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 26 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (P 13/10), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-23  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se
mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum 
Denna bilaga avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 hanteras i planprogrammet för Södra 
Centrum.  

 
Tolkning 
Beskrivning av riksintresset 
Generell funktionsbeskrivning: Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. 
Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och 
Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som 
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland 
som förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen och västra Sverige.  

Specifik funktionsbeskrivning: Väg 40 är viktig för långväga gods- och persontransporter och har stor 
strategisk betydelse för utvecklingen i området. Väg 40 är också en betydelsefull regional länk och 
pendlingsväg, främst mellan Göteborg och Borås, och vägen har en viktig funktion som koppling till 
Landvetter flygplats. Väg 40 ingår i det utpekade vägnätet för gods och i det rekommenderade 
vägnätet för farligt gods. 

Borås Stads Översiktsplan 
I Borås Stads Översiktsplan (2018) är riksväg 40 beskrivet som: För vägar av riksintresse ska 
funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och 
nåbarhet till andra regioner. Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas 
funktioner. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som skapar 
förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande och som harmoniserar med regional och nationell 
trafik. Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och 
cykelnätet samt med olika former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan kommunen och 
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och 
framkomlighet på vägarna. 

Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden 
Borås upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens 
åtgärdsförslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra förändrad 
markanvändning i Borås samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i en 
trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det övergripande vägnätet för att identifiera 
åtgärder för att hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a. ÅVS 
Noden Borås och i samverkan med Trafikverket. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande står följande: Kommunen har angett att en trafikplan ska tas 
fram. Eftersom en sådan saknas inför granskningen är det svårt att uttyda konsekvenser på 
riksintresset väg 40 och övrig statlig infrastruktur. Ambitionen att upprätthålla riksintressevägarnas 
funktioner finns, men tydliga ställningstaganden saknas och Länsstyrelsen kan därför inte bedöma 
huruvida riksintresset tillgodoses. 

 



Värden och kvaliteter för planprogrammet 
Tolkningen i samband med planprogrammet är att riksintresset för riksväg 40 består i att det är viktig 
länk för person- och godstransporter i såväl ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
perspektiv. Det är också en del av det rekommenderade vägnätet för farligt gods. För att riksintresset 
ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar utnyttjandet av riksväg 40 
för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas även möjlighet till drift och 
underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 

 

 

 

 

 

Minimera påverkan 
Vägens kapacitet: osäkert hur riksintressets värden förändras 
I trafikanalys för kvarteren Vitsippan, Björnflokan, Astern, Ulysses m fl (Sweco, 2017-08-16) har en 
analys genomförts som visar hur den föreslagna markanvändningen inom utredningsområdet 
påverkar biltrafiksystemet med särskilt fokus på Annelundsmotet. Beräkningarna utgick från 100 
lägenheter inom kvarteret Astern, 2000 kvm LOA för handel och 5000 kvm LOA för kontor samt 
parkeringshus med 400 bilplatser på Ulysses 6. Idag består området av ca 400 markparkeringsplatser 
i området.  



Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från beräknade trafikmängder för 2022, 2029 
och 2040. Beräkningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens tillväxt och tillväxten av 
sysselsatta till respektive prognosår. 

Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikrosimulering. Analyserna visar att kapaciteten 
är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår 
med 2029 års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster som 
tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på väg 40. 

Trafikbelastningen kommer även att öka i Brodalsmotet, i viss mån till följd av planerna som 
analyseras specifikt i denna utredningen, men också till följd av kommunens övriga tillväxt. 
Brodalsmotet har dock inte studerats i Swecos utredning. 

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket 
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.  

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

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

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

Avåkning: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Vägars sidoområde behöver utformas så att risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor 
förebyggs. Denna säkerhetszon ska vara fri från oeftergivliga hinder. För aktuell sträcka är 
säkerhetszonen 8 meter från vägbanekanten.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
Respektera säkerhetszonen i planeringen.  

Buller: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade eller försvagas 
Området är bullerpåverkat, en ökad trafikmängd innebär att bullret ökar. I trafikbullerförordningen 
finns riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader. Det finns risk för intressekonflikt om inte 
frågan bevakas i kommande detaljplaner.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer bullerfrågan utredas. Dessa 
utredningar ska baseras på de beräknade trafikmängderna för 2040. Området har planerats så 
bostäder har placerats längst från riksväg 40.  

För att minimera risken för bullerpåverkan vid befintliga och planerade byggnader och offentliga 
platser vore det önskvärt med bullerskärm längs riksväg 40 genom området.  



Luftkvalitet: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Utredningar har gjorts i samband med detaljplaner i närheten och dessa kan användas för en 
preliminär bedömning här. Spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid (NO₂) och partiklar 
(PM10), Björnflokan 5 (COWI, 2018-06-19) visade att år 2022 överskrids miljökvalitetsnormen för 
NO2 och PM10 endast på riksväg 40.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer luftkvalitet utredas.  

Farligt gods: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade 
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 meter från riksväg 40 och vid planering här 
ska därför skadebegränsande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt 
gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en nyanserad 
riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. De generella avstånden från är det kortaste 
avståndet till en byggnad med mindre känslig verksamhet (sällanköpshandel, parkering med mera) 
30 meter utan säkerhetshöjande åtgärder. För normalkänslig verksamhet (kontor, handel med mera) 
är avståndet 40 meter. Den platsspecifika bedömningen finns beskriven X.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner inom 150 meter från riksväg 40 ska alltid skadebegränsande åtgärder 
bedömas. 

I kommande detaljplaner inom 80 meter från riksväg 40 ska alltid en nyanserad och kvalitativ 
riskbedömning göras.  

Åtkomst för drift, underhåll och vid olycka: riksintressets värden kommer att förbli 
oförändrade 
Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) ska 
Räddningstjänstens tillgänglighet och förutsättningar att genomföra räddningsinsats särskilt 
uppmärksammas och beaktas i de fall där tekniska säkerhetshöjande åtgärder medger ett kortare 
avstånd än 30 meter. Hålls 30 meters bebyggelsefritt avstånd så är det rimligtvis också tillräckligt för 
drift och underhåll som behövs av vägen och vägbanken.  

Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset: 
I kommande detaljplaner är 30 meters bebyggelsefritt standard. Om det är möjligt med kortare 
avstånd utifrån farligt gods så måste också åtkomsten till vägen utredas och säkerställas.  

  



Sammanfattning  
Åtgärdens placering 
Nedanstående skiss visar hur placering ska ske för att säkerställa att riksintresset inte påverkas.  

8 meter = skyddszon (från vägräcke) 

30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant) 

80 meter = nyanserad och kvalitativ riskbedömning (från vägbanekant) 

150 meter = skadebegränsande åtgärder ska bedömas (från vägbanekant) 

 
Åtgärdens utformning 
Bullerskärm längs riksväg 40 genom området minskar bullerpåverkan och säkerställer därmed 
riksintressets funktion upprätthållas utan att riskera att andra blir bullerstörda.  

Konsekvensbeskrivning 
För att riksintresset ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar 
utnyttjandet av riksväg 40 för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas 
även möjlighet till drift och underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Den hanterar påverkan gällande kapaciteten. 
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket 
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.  

Bullerskärm längs riksväg 40 gör det möjligt att för trafiken att öka och vore därför lämpligt för att 
säkerställa riksintresset och minska framtida intressekonflikter.  

Utöver detta innebär den föreslagna markanvändningen (bebyggelsefria avstånden) i 
planprogrammet att riksintresset för person- gods- eller farligt godstransporter inte riskerar att 
skadas.  

Ställningstagande 
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga är kommunens ställningstagande att riksintresset 
tillgodoses av planprogrammet och att det är säkerställt att riksintresset inte riskerar att påtagligt 
skadas av planprogrammet.  
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PLANPROGRAM  

UPPDRAG SAMRÅD GODKÄNNANDE

DETALJPLANEPROCESS1

Vi är här!

BYGGLOV2 3

GRANSKNINGUPPDRAG SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT

NÄR GÖRS ETT 
PLANPROGRAM 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett 
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda 
förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogram 
görs ofta över ett större område och ger en struktur för 
exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter 
på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall 
ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. Efter programsamrådet kommer 
det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av 
det område som planprogrammet täcker. Planprogrammets 
syfte är att under hela processen finnas med som ett 
övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier 
av exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders 
placeringar, vägsträckningar görs i kommande skeden.
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INNEHÅLL
Kapitel 1: FÖRUTSÄTTNINGAR  (sida 4 - 9)
Planprogrammet inleds med en beskrivning av planeringsförutsättningarna i form av områdets historia och hur 
området används idag. 

Kapitel 2: SYFTE  (sida 10 - 12)
Här presenteras planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden.
 

Kapitel 3: INTRESSEKONFLIKTER  (sida 13 - 19)
Det finns många möjliga intressekonflikter i området och dessa beskrivs i ett eget kapitel. Först sammanställs de 
allmänna och enskilda intressen som finns, därefter beskrivs kommunens ställningstaganden mellan dessa intressen. 
Särskilt fokus läggs på intressekonflikterna som är kopplade till byggnation nära riksväg 40. 

Kapitel 4: PLANPROGRAMSFÖRSLAG  (sida 20 - 29)
Här presenteras planprogramsförslaget. Det finns också beskrivningar av utredningsbehovet till kommande 
detaljplaner. Avsikten är att skapa en gemensam målbild samt att tydliggöra vilka utmaningar som finns. 

Kapitel 5: GENOMFÖRANDE  (sida 30)
Här beskrivs frågor som rör genomförande. 

Kapitel 6: KONSEKVENSER  (sida 31)
Slutligen presenteras konsekvenserna av planprogramsförslaget. Här beskrivs också kommunens ställningstagande 
angående påverkan på riksintresset riksväg 40. 

Bilaga 1: ”Historisk inventering: förorenad mark” är ett kunskapsunderlag angående vad för föroreningar som kan finnas 
i området. 
Bilaga 2:  Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum: kommunens sammanställning över hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum.

Planprogrammet har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning i samverkan med en arbetsgrupp 
med representanter från kommunala förvaltningar.

Michaela Kleman, Plan- och bygglovschef
Zilka Cosic, Planarkitekt
Agnes Sandstedt, Planarkitekt
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HISTORISK BAKGRUND
Planprogramsområdet omfattar den södra delen av 
Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och 
Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och 
Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.
Området omfattar också en del av Viskan vilken lockade 
till sig etableringar av industriverksamheter från mitten 
på 1800-talet. Området utvecklades sedan till en av 
centralpunkterna i industristaden Borås. Här fanns Teko-
industri, postorderverksamhet och arbetarbostäder. 
En stor påverkan på utvecklingen av områdets karaktär 
hade riksväg 40 som stod färdig 1970. I samband med 
byggnationen av motorvägen revs delar av byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus. Det sista byggnaderna 
i kvarteren Ulysses och Venus revs 1975 och 1979.  

Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken. 
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Vy från riksväg 40 över kvarteren Venus och Ulysses, tidigt 1970-tal. Byggnaden uppfördes av Borås Spinneri AB 1885 efter ritningar av en okänd tysk arkitekt. Byggnaden brann och 
återbyggdes 1893. Det höga sprinklertornet uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Herman Göransson. 

Kvarteret Venus, tidigt 1970-talet. Algots fabrik till vänster, uppförd 1944 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Byggnaden till höger byggdes 
ursprungligen för Borås Kliché & Litografiska AB 1947 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen. 
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MARKANVÄNDNING IDAG
Södra centrum domineras idag av markparkeringar 
och äldre industribyggnader där flera av byggnaderna 
har ett kulturhistoriskt värde. Verksamheterna 
består idag i stor utsträckning av kontor, logistik, 
handel, utbildningslokaler och samlingslokaler. Inom 
området finns också en kulle som idag används som 
hundrastplats.

Planprogramsområdet används främst under dagtid och 
kan upplevas som ödsligt och otryggt när färre männi-
skor rör sig här under kvällstid. 

ANGRÄNSANDE PLANER
I närheten av planprogramsområdet finns flera pågående 
detaljplaneuppdrag: 
• Blåklinten: ansökan har kommit om att bygga bostäder 

och kontor. 
• Björnflokan: detaljplan har varit på granskning för 

bostäder, kontor, handel, förskola och parkering. 
• Horngäddan: detaljplanearbete pågår för Rättscentrum 

där bland annat polismyndigheten ska ha sina lokaler. 
• Vitsippan: detaljplanearbete pågår för bostäder och cen-

trumändamål.
Det är av stor vikt att dessa projekt samverkar för en bra 
helhet. 

GÅNG OCH CYKEL, 
Det finns gångvägar längs alla bilvägar i området och en gång-
bro över motorvägen som går genom Pulsens lokaler. Längs 
Viskan finns inga promenadvägar. Cykelvägar finns längs 
Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Bryggaregatan. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Området omfattar en stor mängd mycket trafikerade gator 
som används för både bil och kollektivtrafik. Området har 
ett viktigt strategiskt läge för kollektivtrafiken med tanke på 
närheten till Södra Torget där alla lokalbussar passerar och 
Resecentrum för regional tåg- och busstrafik. 

Inom planområdet finns hållplatserna Söderbro, Ulysses och 
Vasastaden. 
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Vy över södra centrum i idag.
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BILTRAFIK OCH PARKERING
Genom området går Sven Eriksonsgatan/Fabriksgatan som 
är en del av Cityringen. En trafikanalys (SWECO, 2017-08-
16) har gjorts som visar att det finns kapacitet i det lokala 
vägnätet för den ökning som planprogrammet och andra 
aktuella planer i närområdet kommer generera. 

Närmaste trafikmot är Annelundsmotet, kapaciteten där 
analyserades med mikrosimulering. Analyserna visar att 
kapaciteten är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 
2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår med 2029 
års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på av-
fartsrampen från väster som tidvis kommer att sträcka sig upp 
till huvudkörfälten på väg 40. 

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

Trafiken i området kommer öka då Borås växer. Enligt 
kommunens övergripande trafikberäkningar bedöms trafik-
mängden på Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 2040 vara 
jämförbar med hur den idag är längs Alingsåsvägen genom 
Norrby.
 
Flera stora parkeringsplatser finns inom och i direkt anslut-
ning till planområdet: Mariedal (130 platser), Söderbro (95 
platser), Badhuset (47 platser), Astern (161 platser). I planom-
rådets östra del byggs nu parkeringshuset Vulkanus, när det är 
färdig kommer det sammanlagt finnas 736 platser i området.

Cykelvägar
Pågående planer
Busshållsplats

ASTERN

VENUS

ULYSSES

URANUS

SERAPIS

VESTA

SATURNUS

BJÖRNFLOKAN

KAMELIAN

BLÅKLINTEN

VISKABERG

VULKANUS

HORNGÄDDAN

BLÅKLINTEN

BJÖRNFLOKAN

VITSIPPAN
KYRKÄNGSGATAN

SVEN ERIKSONSGATAN

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RIKSVÄG 40

RIKSVÄG 40

DR
UV

EF
O

RS
VÄ

GE
N
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NATURVÄRDEN
De största naturvärdena som finns inom planprogramsområdet är Viskan och de 
befintliga alléerna längs Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Mariedalsgatan. 
Viskans strandlinjer har stor betydelse för djur- och växtlivet. För att behålla de 
ekologiska kvaliteterna krävs tillräcklig yta för att bibehålla en uppvuxen trädridå och 
buskskiktet. Alléerna är viktiga spridningskorridorer i stadsmiljön, och för att bibehålla 
de ekologiska kvaliteterna behöver träden bevaras eller ersättas av andra träd. 

Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i en tätort hänger samman i ett nätverk. 
Planprogrammet angränsar till Stadsparken och St. Ansgars griftegård och kopplingen 
dem emellan är ekologiskt betydelsefull. 

FÖ
R

U
TS

ÄT
TN

IN
G

A
R

    
 

Tandläkare
Naprapat
Gym
Marknadsföring
Bemanningsföretag
Detaljhandel
Utbildning
Restaurang
Kommala förvaltningar
Parkering

Frisör
Restaurang
Utbildning
Detaljhandel
Guldsmed
Redovisning 
Bokföring
Brygghuset
Reklam
Gym
Design
Laserdome
Partihandel
Reklam
Inköp

Design 
Arkitektbyrå
Detaljhandel
Teater
Postorder

Kommunala förvaltningar
Migrationsverket
Design
Reklam
Restaurang

Exempel på verksamheter i området idag. Träden längs strandlinjen har ett biologiskt funktionellt värde.

Allérna är viktiga spridningskorridorer.
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LUFTFÖRORENINGAR, 
Utredningar har gjorts för detaljplaner i närheten (Vulkanus 
15, COWI, 2018-04-16 och Björnflokan 5, COWI, 2018-06-
19). Dessa beräkningar ger en god indikation på hur situa-
tionen inom området är. Beräkningarna av NO2 för nuläget 
visar på höga halter för dygns- och timmedelvärdena, och 
MKN överskrids på och längs flera av de större vägarna. 
År 2022 visar beräkningarna på väsentligt lägre halter av 
NO2. Den huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att 
emissionerna från vägtrafiken minskat. Generellt förväntas 
trafikmängderna öka i framtiden men då utsläppen per fordon 
minskar så minskar den totala emissionen/väg i detta fall (för 
avgasdelen av utsläpp, samma gäller inte för resuspensionen 
av partiklar). För PM10 ses halter under MKN, och även 
under nivån för miljökvalitetsmålet, vid planområdet i alla 
beräkningsscenarier. Emissionen av partiklar är starkt knuten 
till mängden trafik, andelen tung trafik och hastigheten som 
fordonen kör i, samt även beroende av de lokala meteorol-
ogiska förutsättningarna (framför allt mängden nederbörd). 
Eftersom trafikmängderna väntas öka i framtiden, ökar även 
emissionerna, men beräkningarna visar på att halterna fortsatt 
kommer vara under MKN.

MARKFÖRORENINGAR
Då detta är gamla industrikvarter finns sannolikt förorenin-
gar i marken och i vissa byggnader. Detta redovisas i Bilaga 
1, “Historisk inventering förorenad mark” och är något som 
behöver tas hänsyn till vid kommande detaljplaneläggning och 
byggnation.

ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Viskan rinner genom området och kvarteret Astern och Ve-
nus är lågt belägna. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till 
översvämningsrisk från dagvatten och skyfall här. En översik-
tlig kartering av översvämningsrisk, flöden och lågpunkter 
där vatten kan samlas visar att uppmärksamhet krävs i fortsatt 
detaljplanearbete. 

Översvämningskarta Flödesackumulering. Blå linjer visar vattnes avrinningsriktning. Lågpunktskartering. Blå ytor visar var regnvatten fastnar vid ett skyfall. 

FARLIGT GODS
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 meter 
från riksväg 40 och vid planering här ska därför skadebegrän-
sande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd till trans-
portleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) 
krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en nyanserad 
riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. Se vidare 
sidan 20.

BULLER
Närheten till riksväg 40, Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 
gör att området är bullerutsatt. Trafikmängden beräknas öka i 
framtiden och därmed också bullernivåerna. Bullret kommer 
dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från 
däcken och kontakten mellan däck och vägbana vilket gör att 
bullernivåerna kommer vara fortsatt höga även ifall andelen 
elbilar ökar. 

100-årsflöde 
Högsta flöde



10

MÅLSÄTTNING 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsät-
tningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll. 

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, 
både socialt och miljömässigt. Planprogrammet ska bidra till att området 
utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av 
bostäder, kontor och handel. Planprogrammet ska också bidra till att stärka de 
urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen 
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska planprogrammet bidra 
till  att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. 

KOMMUNALA BESLUT
2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra 
parkeringshus på bland annat kvarteret Ulysses. Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-
13 att de var positiva till att pröva detta i detaljplan men ansåg att även andra ändamål 
än parkering borde prövas för att undvika otrygga gaturum. De poängterade att det 
är viktigt att trygga gaturum och grönstråk säkerställs i detta område som förbinder 
centrum med andra stadsdelar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området, och 
planuppdraget skulle påbörjas med planprogram där förutsättningarna att använda 
marken utreddes. Under 2012 var ett planprogram på samråd, men godkändes inte. 
2016 önskade Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas för kvarteret 
Astern för att säkerställa att Viskans vattenrum studerades.

SYFTE2

PLANPROGRAMMET SKA BIDRA TILL

• ATT OMRÅDET UTVECKLAS TILL CENTRUMBEBYGGELSE MED TÄT BEBYGGELSE OCH BLANDAD ANVÄNDNING AV 
BOSTÄDER, KONTOR OCH HANDEL. 

• ATT STÄRKA DE URBANA STRÅKEN DRUVEFORSVÄGEN OCH BRYGGAREGATAN SAMT ATT MINSKA UPPLEVELSEN AV 
RIKSVÄG 40 SOM EN BARRIÄR I STADSRUMMET.  

• ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL OFFENTLIGA MÖTESPLATSER OCH GRÖNYTOR AV HÖG KVALITET. 
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BORÅS ÖVERSIKTSPLAN 2018 
I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och 
hållbar kommun. Översiktsplanen pekar ut en 
övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, 
naturområden, handel, arbetsplatser med mera.
Södra Centrum är en del av stadskärnan, där 
det ska vara tät bebyggelse med en blandad 
användning av bostäder, kontor och handel. 
Druveforsvägen och Bryggaregatan är utpekade som urbana 
stråk i översiktsplanen. Urbana stråk är utvecklingsstråk 
på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och 
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för 
att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar 
samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling 
som främjar hållbara transporter. Genom omvandling 
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med mer 
bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en utveckling 
till livliga stadsrum som får staden att växa ihop. Riksväg 
40 är idag en stark fysisk barriär i stadsrummet. 
Översiktsplanen lyfter också fram Viskans betydelse 
för att skapa livsmiljöer att trivas i. Det ska vara 
möjligt att röra sig ut med Viskan och här ska 
mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas. 

UTBYGGNADSSTRATEGI 2018-
2035 MER STAD LÄNGS VISKAN
Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med Översiktsplanen 
för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Den föreslår 
att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att 
kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har 
goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en 
sammanhållen innerstad där Viskan och ett sammanhängande 
parkstråk ger höga natur- och rekreationskvaliteter. 

Utvecklingsstrategikarta från Utbyggnadsstrategi 2018-2035.
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GRÖNOMRÅDESPLAN
Grönområdesplanens syfte är att förtätning ska 
ske så att de gröna värdena kan samverka och 
utvecklas tillsammans med exploateringen, och att 
denna inte ska innebära en konflikt mot stadens 
grönområden. Inom planprogramsområdet så finns 
flera grönområden som är utpekade i inventeringen.

PARKERINGSSTRATEGI
Borås Stad arbetar med att ta fram en 
parkeringsstrategi i samspel med stadens 
vision 2025. Den ska bidra till att skapa en 
attraktiv stadsmiljö och innebära en effektiv 
markanvändning och samnyttjande. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart under 2019. 

SUPERPARKEN
Stadsarkitekten har tillsammans med 
stadsträdgårdsmästaren formulerat idéen om ett 
parkstråk genom Borås från Rya Åsar till Gässlösa. 
Skissen går genom planprogramsområdet och 
förbinder Stadsparken med Pulsenområdet 
och går sedan vidare över motorvägen.  
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Illustration som visar visionen om Superparken, ett parkstråk från Rya Åsar till Gässlösa. 
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Området berörs av kommunala, statliga och enskilda intressen. 
För att nå en bra helhetslösning beskrivs först vilka intressen som 
finns, och därefter vilken avvägning som görs mellan dem.

ALLMÄNNA INTRESSEN
• En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv markanvändning. 
Genom att bebygga området kan nya bostäder och arbetsplatser skapas utan nya 
infrastrukturinvesteringar. Fler människor i samma område skapar tryggare miljöer, 
närheten till service ökar och förutsättningarna för hållbara resvanor stärks. 
• Området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 och är därför 
utsatt för buller, risker från farligt godstransporter och luftföroreningar. 
Buller och luftföroreningar kommer också från alla gator i området. 
• Riksväg 40 är riksintresse för kommunikation och är därmed 
av nationell betydelse. Se bilaga 2 för kommunens sammanställning 
över hur riksintresset av riksväg 40 hanteras.
• Det har tidigare varit industriverksamhet i området. Därför 
behöver marken och befintliga byggnader undersökas och 
vid behov saneras innan användningen kan ändras. 
• Parker och grönområden är viktiga kvaliteter i staden och det är viktigt att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. Väl utformat 
bidrar det till platser för rekreation, upplevelser och möten. Kvaliteten påverkas 
av ljudnivån på platsen. Det är också viktigt utifrån hälsa och säkerhet att dessa 
platser inte är utsatta för luftföroreningar eller risker från farligt godstransporter. 
• Området används av många och därför är det av stort intresse med estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  
• Området omfattar Viskan och området är lågt beläget. Det är 
viktigt att bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
• Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin lyfter vikten av att ny bebyggelse 
bidrar till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet längs de urbana stråken. 
Detta främjar hållbart resande och fysiska möten mellan människor.

• Att minska upplevelsen av riksväg 40 som barriär är avgörande för att främja 
hållbart resande mellan Stadskärnan och Gässlösa. Utbyggnadsstrategin är tydlig 
med att utgångspunkten är att utveckla befintliga och nya kvaliteter för att stärka 
innerstadskänslan och få en mer sammanhållen struktur när staden växer.
• Det finns teknisk infrastruktur i form av ledningar nära riksväg 40. 
• Trafikverket utreder ny järnväg mellan Göteborg och Borås med förlängning 
vidare österut. Det kan innebär en ny station i Borås. Det är inte fastställt 
var en eventuell ny station kommer hamna. Se kapitel 6 – Konsekvenser 
för en fördjupad beskrivning av hur planprogrammet till detta.

ENSKILDA INTRESSEN:
• För fastighetsägare finns ett ekonomiskt intresse i att kunna använda 
mark och byggnader på ett flexibelt sätt. Det finns också ett intresse 
i att kunna öka exploateringsgraden genom påbyggnad. 
• Befintliga verksamheter och skolor i området har intresse av 
att det är enkelt resa dit för personal, kunder och elever. 
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3
STADSPARKEN

VISKAN

NY PARK

Promenadväg längs Viskan

Superparken: sammanhängande 
parkstråk genom Borås 

Allé längs gatorna

PLANERINGSPRINCIPER
• Markanvändningen ska öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet längs Viskan. 
• Markanvändningen ska göra Sparbankskullen och kullen på kvarteret Astern mer tillgängliga och till en del av ett sammanhängande parkstråk genom staden. 
• Placera parkytor som uppmuntrar till aktiviteter, lek och möten avskilt från riksväg 40. Parkytor nära riksväg 40 kan användas som promenadvägar och bidra med ekosystemtjänster.  
      Exempel på ekosystemtjänster är hur växter renar luft, buskar dämpar buller och gräsmattor kan rena regnvatten. 
• Placera och utforma nya byggnader och bullerskärm närmast riksväg 40 så det skyddar övriga delar av området och Stadsparken från buller och risker. 

Ekosystemtjänster

Följande sidor beskriver vilka avvägningar som Borås Stad gör utifrån de motstående intressen som finns inom området. Det bygger på 
planeringsförutsättningarna, planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden samt beskrivningen av allmänna och enskilda 
intressen som finns på föregående sidor. Planeringsprinciperna ligger därefter som grund för den föreslagna markanvändningen som visas i kaptiel 4.

Bevara befintlig allé
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PLANERINGSPRINCIPER
• Ny bebyggelse längs de urbana stråken ska bidra till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet. Byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och den offentliga miljön ska vara  
      utformad med omsorg. Det ska upplevas som enkelt, tryggt och effektivt att röra sig till fots eller cykel längs de urbana stråken. 
• Promenadstråk skapar en finmaskighet och ger möjlighet till rekreativa upplevelser. De kompletterar de urbana stråken och tillsammans ger möjlighet att välja väg utifrån vilka kvaliteter  
      man söker vid olika tillfällen.  
• Där de urbana stråken, promenadstråk och riksväg 40 möts ska stor hänsyn tas till riksintresset för kommunikation, men vid planskilda passager ska det vara tryggt och attraktivt att röra sig till  
fots eller cykel.

VISKAN

ENTRÉ FRÅN GÖTA

ENTRÉ FRÅN DRUVEFORS

Stråk där både gång- 
och cykelvägar bör 
förstärkas.

Möjlig utveckling av 
gångstråk.

ENTRÉ FRÅN BERGSÄTER

Passager under riksväg 40 som borde 
göras tryggare och trevligare.

Passager under riksväg 
40 som borde göras 
tryggare och trevligare.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Det är positivt med handel, service och kontor i området då det är inom gångavstånd till annan handel och service. Det är också nära kollektivtrafikpunkterna Södra torget och  
      resecentrum.  
• Området är beläget 400-600 meter från Stora Torget vilket innebär att det kan vara attraktivt för arbetsplats- och besöksparkeringar. Genom att tillskapa en mobilitetshub (parkeringshus  
      tillsammans med andra mobilitetstjänster som cykelpool mm.) är det möjligt att minska efterfrågan på parkeringsplatser i mer centrala lägen. Parkeringarsplatser och mobilitetshubbar 
ska koncentreras vid infarter till stadskärnan för att undvika onödiga trafikrörelser inne i stadskärnan. 
• Det är inte fastställt var en station för ny järnväg kan hamna. Osäkerheten beskrivs mer i kapitel 6.

P P

P

Området är brant och det finns möjlighet 
att bygga underjordiska parkeringar.

VISKAN

P P

Mobilitetshub

Befintliga parkeringsplatser.
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PLANERINGSPRINCIPER
• Byggnaders användning avgörs utifrån närhet till riksväg 40. Närmast riksväg 40 får parkeringshus, kontor och handel finnas. Längre från riksväg 40 får bostäder, hotell, kontor och  
    handel finnas. Förskola och grundskola är inte lämplig markanvändning inom planområdet. Tekniska lösningar ska användas för god ljudmiljö, luftkvalitet och låg risknivå. Principen   
 för byggnation nära riksväg 40 utvecklas på nästa sida. Dessa principer gäller också vid ändrad användning av befintliga byggnader.
• Marken och befintliga byggnader behöver undersökas och vid behov saneras innan användningen eller exploateringsgrad kan ändras. 
• Det är angeläget för hela området med bullerskärm längs riksväg 40. 
• Flödesackumulering och lågpunktskartering visar att det finns en risk för att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn. Höjdsättningen måste ske med hänsyn till detta.  
      Det behöver skapas ytor som är genomsläppliga och som tål att översvämmas. 

FARLIGT GODS  -  BULLER  -  LUFTFÖRORENINGAR 

VISKAN

!

!

!

!

!
!

!
Risk för föroreningar inom 
kvarteret. Se bilaga 1. 
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PLANERINGSPRINCIPER FÖR 
BYGGNATION VID RIKSVÄG 40
Plan- och bygglagen anger att mark- och vattenområden 
ska används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Som framgår av beskrivningen av enskilda och 
allmänna intressen så finns det motstående intressen 
som behöver vägas mot varandra här. 
Grundprincipen för att hantera buller, risk och 
föroreningar är att de minst känsliga verksamheterna 
kan placeras närmast riksväg 40 medan de mest 
känsliga ska placeras så långt därifrån som möjligt.
För risker förknippade med farligt gods avgörs 
känsligheten av hur många personer som kan vistas där, 
om de är vakna eller sovande, om de har lokalkännedom, 
och om de är särskilt känsliga (exempelvis barn och 
äldre). För buller finns krav för bostäder, och det har 
stark påverkan på rekreationsvärdet på en park. För 
luftföroreningar är barn extra utsatta eftersom deras 
lungor, organ och nervsystem fortfarande utvecklas. 
Utifrån störningarna blir principen för markanvändning 
att parkering kan vara närmast riksväg 40, och därefter 
kontor/handel, sedan bostäder och längst bort park.
Det behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd 
mellan riksväg 40 och ny bebyggelse. Det består av 
säkerhetszonen, som ska utformas så svåra personskador 
vid avåkningsolyckor förebyggs. Utöver det behöver 
det säkras att det finns åtkomst till vägen för drift, 
underhåll och räddningstjänstens åtkomst vid olycka. 
Eftersom riksväg 40 är farligt godsled så behöver alltid 
skadebegränsande åtgärder bedömas inom 150 meter. 
Vid planering inom 80 meter så ska en nyanserad och 
kvalitativ riskbedömning göras. Den bör utgå från 
faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy, 
2016-12-19) och ske i dialog med räddningstjänsten. 

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen 
och Bryggaregatan som urbana stråk och att öka 
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor 
av hög kvalitet behöver denna princip utvecklas. 
Vad gäller intresset av grönytor, för rekreation 
och för ekosystemtjänster, så är det önskvärt 
att dessa är lokaliserade närmast Viskan. 

Vad gäller att förbättra upplevelsen av Druveforsvägen 
och Mariedalsgatan, och minska upplevelsen av 
riksväg 40 som en barriär, så är det önskvärt att 
bygga sammanhängande blandad stad med bostäder, 
hotell, kontor och handel längs dessa gator.

Det är oundvikligt att det bildas ett mellanrum mellan 
riksväg 40 och tillkommande bebyggelse. Detta 
mellanrum behöver utformas med omsorg. Det får inte 
bli otrygga baksidor. Ljus och konst kan användas här 
och vid planskilda passager under riksväg 40 för att 
skapa en attraktiv stadsmiljö, konst kan placeras mellan 
riksväg 40 och tillkommande byggnad, och ljus kan 
användas vid planskilda korsningar under riksväg 40.

Till detta kommer att befintliga byggnader på kvarteret 
Astern är belägna närmare riksväg 40 än vad som hade 
varit möjligt utifrån dagens lagstiftning och kunskaper. 

Grundprincip för markanvädning nära riksväg 40

Grundprincip för markanvädning nära urbana stråk

Befintliga förhållanden. 

Grundprincip för placering av ljus och konst vid planskilda korsningar 
under riksväg 40 för att skapa attraktiva gång- och cykelvägar.

Grundprincip för markanvädning nära Viskan
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konst mellan 
riksväg 40 och 
tillkommande 
byggnad.

ljus vid 
planskild 
korsning under 
riksväg 40.
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Det är alltså uppenbart att dessa intressen är delvis 
motstridiga. Kommunens bedömning är att den 
befintliga byggnaden på kvarteret Astern ger ett skydd 
mot risker och buller vilket gör det möjligt att bygga 
bostäder och park här. Nya kontorsbyggnader kan inte 
byggas lika nära riksväg 40, utan det behövs både ett 
bebyggelsefritt avstånd närmast motorvägen och utöver 
det tekniska lösningar för att minska risknivån. 
Närmast Viskan väger de ekologiska kvaliteterna tungt. 
Närheten till riksväg 40 gör det olämpligt att utforma 
området så det uppmuntrar till vistelse här, men 
promenadvägar genom området kan vara lämpligt. 
Längs Druveforsvägen och Mariedalsgatan kan handel 
och kontor stärka gatorna som urbana stråk. Det krävs 
dock både bebyggelsefritt avstånd och tekniska lösningar 
på byggnaderna för minskad risknivå. Bostäder och 
hotell kan byggas när det är avskärmat från riksväg 40. 

AVSTÅND FRÅN RIKSVÄG 40
8 meter = säkerhetszon (från vägräcke)
30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant)
Om planering sker här måste särskilt fokus läggas 
på att säkerställa åtkomst till vägen. 
80 meter = nyanserad och kvalitativ 
riskbedömning (från vägbanekant)
150 meter = skadebegränsande åtgärder 
ska bedömas (från vägbanekant)

Illustration av hur tidigare nämna principer bör samverka inom planprogramsområdet. Observera att illustrationen inte är skalenlig!

Avstånd från riksväg 40.
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Hotell

Mobilitetshub

Exempel på lämplig markanvädning. 
Flera anvädningar kan vara lämpliga, se 
fördjupningar på kommande sidor. 
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Nya bostäder runt parkstråket, se sidan 24. 

Parkstråket genom Borås går hela vägen från Rya Åsar till 
Gässlösa. Det går via en ekodukt från Stadsparken, genom 
planprogramsområdet, och sedan på en ekodukt över motorvägen. 
Runt parkstråket kan bostäder byggas. 

Runt Viskan skapas promenadvägar, 
ekosystemtjänster och kontor. Se sidan 26. 

Promenaden längs Viskan är vacker, lättillgänglig och trygg. En bit 
bort från riksväg 40 finns möjlighet till aktiviteter och möten, närmast 
riksväg 40 får ekosystemtjänsterna ta större plats. 

Stadsmässig entré till stadskärnan, se sidan 28. 

Druveforsvägen är entrén till stadskärnan från söder. Här börjar man 
märka av stadens liv och rörelse: det finns service här och det är 
enkelt att röra sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Kommer man 
med bil är det här en praktisk plats att parkera.

Utveckling och liv i industrikvarteren, se sidan 30. 

Industrikvarteren är en spännande del av Borås. Här blandas 
gammalt och nytt: arbetsplatser, fritidsaktiviteter och bostäder. Det 
skapar liv och rörelse under hela dygnet.

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

1

2

3

4

M
obilitetshub

Kontor

M
ARIEDALSGATAN

Hotell
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EKOSYSTEM- 
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KYRKÄNGSGATAN 

RV40

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

KVARTERET ASTERN

Runt parkstråket kan nya bostäder 
byggas. Lämplig exploateringsgrad är 
4-5 våningar. Under husen är det möjligt 
att bygga parkeringsgarage. Exakt 
antal lägenheter och parkeringsplatser 
kommer studeras i detaljplaneskedet. 
Exemplet här innebär ca 75 lägenheter 
och ca 150 parkeringsplatser. 

Del av Superparken - nytt parkstråk 
från Rya Åsar till Gässlösa. Den här 
etappen föreslås gå mellan gångbron 
över riksväg 40 till Sparbankskullen.

Trafikberäkningar visar att 
det 2040 kommer gå ca 10000 
fordon/vardagsdygn på Sven 
Eriksonsgatan. Det är ungefär 
samma flöde som det är idag på 
Alingsåsvägen genom Norrby. 

Byggnaden kan användas för kontor, 
handel och centrumverksamheter. 

Kyrkängsgatan kan bli 
gångfartsområde. Det är en viktig 
entré till stadskärnan för gående och 
cyklande från Göta och Regementet. 

Lämplig plats att bygga kontor. 
Placeringen ska anpassas så 
träden längs Viskan kan vara kvar. 
Fasaden mot Viskan måste se 
tilltalande ut från promenadvägen 
på andra sidan Viskan. 
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Det är 

därför viktigt att provtagning och eventuell 
sanering genomförs så marken uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder 
(Känslig Markanvändning: KM). Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Buller och luftföroreningar kommer 
behöva utredas för bostäder. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas 
och höjdsättningen inom området 
bör ske med hänsyn till detta. 

Illustration på Superparken i ekodukt över riksväg 40.

Illustration på Superparken i ekodukt över Sven Eriksonsgatan.
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VISKAN

EKOSYSTEM- 

TJÄNSTER

STADSPARKEN

KVARTERET BLÅKLINTEN

VISKAN

SVEN ERIKSONSGATAN

M
ARIEDALSGATAN

DR
UV

EF
OR

SV
ÄG

EN

KYRKÄNGSGATAN 

RV40

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden.
Träden som hänger ut över Viskan 
har en viktig biologisk funktion 
och därför ska dessa bevaras. Det 
möjligt att förstärka vattenkontakten 
mellan träden på vissa ställen. 

Ytan öster om Viskan har sämre solläge och 
är mer bullerutsatt. Det är en lämplig yta 
för ekosystemtjänster. Positivt med en smal 
byggnadsvolym närmast riksväg 40 för att 
avskärma resten av området för buller och 
risker. Lämplig användning kan vara kontor. 

Lämplig plats för offentlig 
besöksverksamhet med 
hög arkitektonisk kvalitet. 

Möjligt att anlägga en 
utomhuspool i Viskan. 

Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden 
planskilt under riksväg 40. Gör passagern 
attraktiv med ljussättning och konst.  

Träden som hänger ut över Viskan har 
en viktig biologisk funktion. Viktigt 
att dessa bevaras. Viskanpromenaden 
föreslås gå längs andra stranden. Därför 
är det viktigt att det ser tilltalande 
ut sett från Viskanpromenaden. 

Bullerskärm och 
avåkningsskydd 
längs riksväg 40. 
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Byggnaden kan användas till centrum-, 
handel- eller kontorsverksamhet som kan 
anpassas till husets kulturhistoriska kvaliteter.
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UTREDNINGSBEHOV
• Det kan finnas markföroreningar här. Föroreningar 

sprids via grundvatten och därför kan området 
vara påverkat av verksamheter som tidigare 
funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis, 
Vesta, Kamelian och Björnflokan. Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 

• Dagvatten och skyfall behöver utredas 
och höjdsättningen inom området 
bör ske med hänsyn till detta. 
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EKOSYSTEM- 

TJÄNSTER

STADSPARKEN

KVARTERET BLÅKLINTEN
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KYRKÄNGSGATAN 

RV40

BRYGGAREGATAN

FABRIKSGATAN

RV40

Platser mellan riksväg 40 och bebyggelse 
måste utformas med omsorg. Det 
får inte bli otrygga baksidor. Det 
får dock inte heller utformas så 
människor uppmuntras att stanna här. 
Ljussättning och konst kan användas. 

Mariedalsgatans karaktär kommer 
förändras och bli mer lik Bryggaregatan.

Det finns underjordiska ledningar längs 
riksväg 40 och dessa får inte byggas över. 

Stor ek i Badhusrondellen. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst.  

Lämplig plats för centrumverksamheter, 
kontor eller handel. Måste vara en smal 
byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. 
Särskild omsorg ska läggas på hörnet mot 
Badhusrondellen. Bottenvåningarna mot 
Druveforsvägen bör vara öppna och aktiva.

Kv Ulysseus är lämpligt för mobilitetshub/
parkeringshus då det har tillräcklig yta och ett 
bra läge. Infart bör ske från Mariedalsgatan. 
Bottenvåningarna mot Druveforsvägen 
ska vara öppna och aktiva. Närmast 
Badhusrondellen kan lämplig markanvändning 
vara hotell, bostäder eller kontor. Byggnadernas 
höjd bör anpassas efter omkringliggande 
bebyggelse. Hörnet mot Badhusrondellen 
är extra viktigt gestaltningsmässigt. 

Möjlighet till grönt torg för att 
stärka upplevelsen av platsen 
runt Badhusrondellen. 

DRUVEFORSVÄGEN
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UTREDNINGSBEHOV
• Det finns med stor sannolikhet markföroreningar 

här. Föroreningar sprids via grundvatten och 
därför kan området vara påverkat av verksamheter 
som tidigare funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, 
Serapis, Vesta, Kamelian och Björnflokan. Det 
är därför viktigt att provtagning och eventuell 
sanering genomförs så marken som ska användas 
till hotell uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden 
för Känslig markanvändning (KM). För kontor, 
handel och parkeringshus krävs att marken 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM). Se vidare 
bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

• Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen 
inom området bör ske med hänsyn till detta. 

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 
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EKOSYSTEM- 

TJÄNSTER
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KVARTERET BLÅKLINTEN
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Idag har området en blandning av kontor, 
handel och gymnasie-/vuxenutbildning 
vilket är positivt. Det vore också positivt 
med påbyggnader. Dessa bör vara 
indragna från fasaden för att undvika 
att gatan skuggas. Påbyggnader och 
fasadomvandlingar måste ske med 
hög arkitektonisk kvalitet. Vid ändrad 
användning krävs uppmärksamhet på 
föroreningar i byggnaderna och marken.  

Lucktomter kan bebyggas förutsatt att 
användning och utformning bidrar till att 
göra området som helhet mer attraktivt.

Tornen i hörnet Fabriksgatan/
Bryggaregatan är karaktäristiska. 
Påbyggnader i området måste 
ske med hänsyn till dessa. 

Gör passagerna under riksväg 40 mer 
attraktiva med ljussättning och konst. 

INDUSTRIKVARTEREN
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UTREDNINGSBEHOV
• I området har det tidigare funnits bensinstation, 

kemtvätt och grafisk industri varför det med stor 
sannolikhet finns föroreningar här. Föroreningar 
kan finnas både i byggnader och i marken. Vid 
ändrad användning av befintliga byggnader bör man 
undersöka vad för verksamhet som tidigare har funnits 
i byggnaden och ifall det finns risk för föroreningar. 
Markföroreningar kan spridas via grundvatten. Därför 
kan området vara påverkat av verksamheter också i de 
angränsande fastigheterna.  
Byggs något nytt behöver marken undersökas 
och eventuellt saneras så marken uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden. Se vidare bilaga 
”Historisk inventering, markmiljö”.

• Delar av området är inom 80 respektive 150 meter 
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska 
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, 
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig 
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och 
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten 
till skadebegränsande åtgärder bedömas.

• Närheten till riksväg 40 innebär också att buller 
och luftföroreningar kan behöva utredas. 
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Inom planprogramsområdet finns både kommunal och privatägd mark. Bilden nedan visar markfördelningen, gulmarkerat område är kommunal mark.
Kommunal mark kan bebyggas av kommunen själv eller markanvisas till en privat byggherre. Aktuell information om markanvisningsprocessen hittas på Borås Stads hemsida.  
Bullerskärm och avåkningsskydd längs riksväg 40 förbättrar närmiljön mycket och bidrar även till att värna riksväg 40 som riksintresse. Kostnad för anläggandet bör ske i samband med 
exploateringen i närområdet. Driftskostnaderna är det bara möjligt för Trafikverket att stå för. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000

PLANOMRÅDESGRÄNS
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RIKSINTRESSE: RIKSVÄG 40
Till detta planprogram hör bilaga 2: ”Riksintresset 
riksväg 40 och Södra Centrum”. Denna bilaga 
avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum. 
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga är 
kommunens ställningstagande att riksintresset tillgodoses 
av planprogrammet och att det är säkerställt att riksintresset 
inte riskerar att påtagligt skadas av planprogrammet. 

PLACERING AV NY JÄRNVÄG 
Det är osäkert var ett nytt stationsläge hamnar. 
Nedan följer en analys av vad det skulle innebära 
med stationsläge vid befintliga Borås C respektive 
ett stationsläge utmed kust-till-kust-banan.

Stationsläge vid Borås Central
• Nya bostäder och verksamheter skapas 
500-700 meter från stationsläget. Det 
innebär goda promenadmöjligheter. 
• Det är angeläget att Sven Eriksonsgatan 
utformas så det uppleva som enkelt, tryggt och 
effektivt att röra sig till fots eller cykel här.
• Att området utvecklas kommer innebära 
att gångvägen till stationen blir mer attraktiv 
för de som går till stationen från Gässlösa, 
Druvefors, Bergsbo och Bergsäter. 

Stationsläge utmed kust-till-kustbanan
• Nya bostäder och verksamheter skapas 500-
900 meter från stationsläget beroende på dess 
placering. Det innebär goda promenadmöjligheter.
• Att området utvecklas kommer innebära att 
gångvägen till stationen blir mer attraktiv för de som 
går till stationen från områden norr om riksväg 40. 

Slutsatsen är att båda dessa alternativ så 
kommer den tillkommande bebyggelsen vara på 
gångavstånd från stationen. Det är attraktivt för 
boende och handel, kontor, hotell och annan 
centrumverksamhet. Avståndet är dock för långt 
för att uppfattas som attraktiv pendelparkering. 
Ett av planprogrammets syften är att minska 
upplevelsen av riksväg 40 som barriär i 
stadsrummet. Oavsett vilket av dessa stationslägen 
det i slutändan blir så är det angeläget att det 
upplevs som enkelt och attraktivt att ta sig 
dit till fots eller cykel från hela staden. 
 

Föreslagen markanvändning innebär förtätning med 
bostäder, kontor, handel, centrum och parkeringar. Den 
exakta markanvändningen och exploateringsgraden 
avgörs genom detaljplanering och markanvisning. 

Förslaget innebär även att Viskanstråket kompletteras 
och att en del av Superparken - parkstråket genom 
staden - kan skapas. Detta skapar nya mötesplatser 
där boråsare och besökare kan trivas. 
Upplevelsen av att röra sig till fots eller med cykel längs 
Druveforsvägen och Bryggaregatan förändras när de är 
stadsgator med levande bottenvåningar. Bullerskärm och 
byggnader bidrar till att minska bullret från riksväg 40. 
Markparkeringar ersätts med platser i parkeringshus. 
Att parkeringsplatserna koncentreras gör att underlaget 
för handel stärks längs de vägar som förbinder 
parkeringshusens entréer och stadskärnan. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



Historisk inventering Södra Centrum med särskild fokus på risker för 
föroreningar i marken 
 

 

 

Området är delat in i fyra delområden. Omfattningen av en markmiljöundersökning beror på 
historien i området och ytan. Eftersom föroreningar inte håller sig till fastighetsgränser, de sprider sig 
bland annat med grundvatten, kollar man även på historien av mänskliga aktiviteter i en krets 
runtomkring planområdet. Viskan är en naturlig barriär, markföroreningar har svårt att ta sig förbi 
den.  

En kort historisk överblick av historien på fastigheter, per delområde och runtomliggande fastigheter 
med särskild hänsyn till risker till föroreningar i marken och grundvatten är beskriven i texten nedan. 

 

Delområde 1 
Område 1 har en yta av:  cirka 30 000 m2 

 

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 1 ur ECOS: 

Astern 2: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Astern 3: PCB inventering visade ingen förekomst av PCB i huset 

Astern 5: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Astern 6: Främst information om livsmedeltillsyn, ingen information om eventuella 
markföroreningar 



Astern 7: MIFO inventering, riskklass 2: trikåfabrik 

 Efter att fastighetsägaren har inkommit med mer information om hantering av ämnen 
på fastigheten har riskklassen ändrats till riskklass 4. 

 Vid grävning på fastigheten i 2015 har dioxiner hittat i grundvattnet, lokaliseringen är 
oklart. 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Dioxiner, oljor, BTEXN, tungmetaller, PAH-er alifater, aromater, fluoranten (PAH) 

 

Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 1: 

Blåklinten 1: MIFO riskklass 4, ingen ytterligare information 

 Ett ärende om utsläpp till Viskan 

Kamelian 4: Remiss om byggbuller 

 Ett ärende om utsläpp till Viskan 

Makrillen 11: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Kamelian 2: Markmiljö undersökning är genomfört av Structor i 2014. Några halter som ligger strax 
över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen, inga åtgärder 

Kamelian 3: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Norsen 8: Ingen information om eventuella markföroreningar 

Björnflokan 5: Markmiljö undersökning genomfört av ÅF april 2017. Några halter som ligger över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen (PAH, As, Hg och Pb). 

 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller (Inkl. Hg), PAH-er alifater, aromater 

 

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 1 Antalet Analyser 
Provgropar  9 st  9 st 
Borrningar 8 djupa 

borrningar 
 8 st 

Grundvattenrör 4 gv rör 4 st 
 

 



Delområde 2 
Område 2 har en yta av cirka 6 000 m2 

På platsen är det känt att det fanns oljeutsläpp in i Viskan vid några tillfällen. Viskans sediment är 
känd förorenad. Muddring och röjning kräver anmälan till miljöförvaltningen eller tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

 

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 2 Antalet Analyser 
Provgropar  4 st  2 st 

samlingsprov 
Borrningar 3 djupa 

borrningar 
3 st 

Grundvattenrör 1 gv rör 1 st 
 

 

 

Delområde 3 
Område 3 har en yta av cirka 10 000 m2 

Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar 
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som 
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med 
schaktmassor av okänd status. 

Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del 
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte 
längre. 

 

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 3: 

Venus 2: Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60-
talet. På fastigheten har det funnits en trikåfabrik. 

Fastighetensytan är: 3 200 m2 

 

Ulysses 6:  Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60-
talet. Inom fastigheten har det funnits ett garage och en oljecistern. På 
fastigheten har det funnits ett lägenhetshus (ser bild nedan). 

Fastighetensytan är: 3 500 m2 

 



 
  
Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja (hydraulolja), BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 
Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 3: 

Främst (tidigare) verksamheter från de andra delområdena. 
 
 
Med anledning av områdets storlek samt mänsklig påverkan från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 3 Antalet Analyser 
Provgropar  4 st 4 st 
Borrningar 4 djupa 

borrningar 
4 st 

Grundvattenrör 2 gv rör 2 st 
 

 
Delområde 4 
Område 4 har en yta av cirka 35 000 m2 

Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar 
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som 
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med 
schaktmassor av okänd status. 

Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del 
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte 
längre. 

 
 
 
 
 
 



Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 4: 

 
Uranus 1: På fastigheten har följande verksamheter haft sin verksamhet: 
 Grafisk industri (utsläpp av foto-kemikalier); Borås Repro; Fotografisk 

verksamhet, Borås Copyprint AB 

 Suspa-Movotec Verkstadsindustri 

 PA-Larssons Tryckeri. Tillverkning av textiletiketter 

 Allmänco, trikå- och konfektionsfabrik, grundades 1920. Det enda 
tillverkningsmoment som företaget bedrev i huset var tillskärningen. 
Aktiebolag sedan 1933, lagerhus och distributionslokal, överbyggnad av 
innergården 1942, stor tillbyggnad 1959, sista utökning gjordes 1961 

Fastighetensytan är: 850 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, 
hydrokinon, tungmetaller, alifater, aromater, oljor 

 

 

 

 

 



Uranus 14: Grafisk industri. Liten omfattning. Riskklass 4. Etikettproduktion 
 K.K Tryckteknik AB, Klichéteknik.  
 Lagerhus för det intilliggande grossist- och postorderföretaget Allmänco AB. 

 Maskinaffären Textil, maskinförsäljningar (tygläggningsmaskiner och 
patentknappmaskiner) 

 Lagerbyggnad, Cykelgarage, tvårumsbostad 
Fastighetensytan är: 1 250 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, PAH-er, tungmetaller, olja, aromater, alifater, fluoranten (PAH), hydrokinon 

 

 

 
Uranus 9: Lägenheter, butiker, mjölk- och matvaruaffär 
 Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utförs under 2019 

Fastighetensytan är: 650 m2 

 

Uranus 17: Textilind Systeam  
 Bilverkstad 
 Bensinstation på bottenvåning mot Mariedalsgatan, den försvann 1971, ny 

markmiljöundersökning krävs vid ändring av markanvändning (tidigare utförd 
markmiljöutredning: Diarienummer 2007-3696). 

 Blankettsätteri Grafiker, 1896-1943 Sveriges Litografiska Tryckerier, förut 
kartong fabrik 

 Sedan 1943 Yrkesundervisning för murare, snickare, dekorationsmålare m.fl. 
 Gustafson & Carlesund Konfektionsfabrik AB sedan 1961 på andra och tredje 

våning, avvecklades på 70-talet 



 Källaren fungerade som garage 
 Eternitplattor på fasaden 
Fastighetensytan är: 1 700 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), bly, n-oktan, n-dekan, 
trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, vinylklorid, hydrokinon, Eternit från fasaden 

 

 
 
Uranus 16: Bostad (lägenheter) mellan 1897-1940 
 Scandress. Lager och försäljning. Tidigare sömnad mellan 1940-1960 
 Katrinedals Trikå AB. Sedan 1960 produktion av trikåväv, sjukhus- och 

försvarspersedlar. Efter 1969 tillverkning av damkonfektion. 
 I bottenvåning bilförsäljning 1946-1954 

Fastighetensytan är: 1 850 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja, 
BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 



 

 

Vulkanus 16: Tidigare väveri, kartongfabrik, gummiindustri, klichéanstalt och färgeri. 
 Riskklass 2 
 1907 grundades Algot Johanssons Konfektionsfabrik som flyttade in i 

lokalerna år 1929. Tillverkning omfattade vid denna tid arbetskläder samt 
sport- och fritidskläder för herr, dam och barn. Källaren användes som lager, i 
bottenvåning fanns expedition samt kontor och utställningslokaler, på andra 
våningar fanns lager samt sysalar. 

Fastighetensytan är: 3 300 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Tungmetaller, trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, aceton, BTEXN, tryckfärger, 
mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, PAH-er, aromater, alifater 

 



 
 
 
Vulkanus 13: 1928 uppfördes fabriksbyggnaden för Brödernas Wennerlunds syfabrik och 

engrosrörelse. Tillverkning av arbetskläder, skjortor och damkonfektion. 
Källaren fungerade som garage, bottenvåning kontor och expeditionslokaler 
samt lager och mottagning av sömnad, andra och tredje våning lager och 
syverkstad på fjärde våning. 

 Cellbes 1992-196 
 En av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker från 1920-talet 

Fastighetensytan är: 1 700 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 



 

 
Vulkanus 7: Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utfört i 2013 

Fastighetensytan är: 900 m2 

 

Vulkanus 6: Ingen information om eventuella markföroreningar 
 Markundersökning utfört i 2013 
Fastighetensytan är: 700 m2 

 

Uranus 3: Från 1938 Borås Trikåfabrik med tillverkning av herrstrumpor, skjortor och 
barnkläder men även skofabrik och bilskola och bilförsäljning. 

 Verkstadslokaler i gårdsöverbyggnaden 

Fastighetensytan är: 650 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Aniline, aceton, 2-natlol, 3, 4, 5-trihydroxybenzoesyra, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, 
vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater 

 

 
Vulkanus 15: Byggnaden uppfördes 1917. I källaren fanns arkiv, garage, garnlager och 

pannrum. Bottenvåning innehöll en vaktmästarbostad samt lager och 
butikslokaler. Andra våningen rymde kontorslokaler samt lager av färdiga 
varor. Den tredje våningen innehöll en stor sysal och avdelningar för 
tillskärning och pressning. 

 På gården till kom även ett nytt pannhus med en ny skorsten samt ny hiss vid 
den stora tillbyggnaden. 

Fastighetensytan är: 3 100 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Vinylklorid, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, 
aromater 



 

 

Uranus 2: Bröderna Fälts Grafiska i Borås 
 Vindspelet Grafiska AB 
 Optimera Grafiska AB 
 Offensiv Reklam och Marknadsföring AB  
 Borås Tryck AB 
 Lås- och slipexperten AB 
 

MIFO riskklass 2 
Förbrukning av halogenerade organiska lösningsmedel i grafisk industri 

  
 Borås Kliché & Litografiska AB: På platsen har det legat en relativt stor grafisk 

industri (1930-2007) med repro, offset, boktryck och blysätteri. Tryckeriet har 
använt mycket kemikalier av hög och mycket hög farlighet. Det kan inte 
uteslutas att spill eller läckage har förekommit. Kemikalier samt rengörings- 
och processvatten har hällts ut i avloppet. Processvattnet kan innehålla 
rester av silver, färg, olja fuktvattenkoncentrat, icopropanol, metaller mm. 
Vidare har syror använts vilket kan innebära att ledningar har fräts sönder 
och att föroreningar på så vis har nått mark och grundvatten bedöms som 
stora samt mycket stora till ytvatten. Området hyser inga direkta 
skyddsvärden medan känsligheten för byggnaden är mycket stor då den 
används som gymnasieskola och kontor. Sammantaget ges objektet riskklass 
2, stor risk. Bedömningen görs mot bakgrund av använda ämnen, 
verksamhetstidens längd samt dagens användningsområde. Inkommer 
ytterligare uppgifter kan riskklassen komma att ändras. 

 Blysätteriet, zink/ alumin plåtar 
 Kromsyra, syror, bly, trikloretylen, silver, cyankalium, olja. 
 Lokal för försäljning av charkuterivaror och livsmedel. Tobaksaffär, brödaffär 

och frisersalong (1947). 
 
 Användning av byggnaden efter 1951: källaren tryckpress samt papperslager, 

bottenvåning fungerade som butikslokaler, andra våning bokbinderi, tryckeri 
samt kontor. På tredje våning foto avdelning samt lito-avdelning. Fjärde 
våning fungerade som sysal, vindsvåning som lager, lunchrum och 
tillskärning. 

Fastighetensytan är: 900 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, fluoranten (PAH), tungmetaller, hydrokinon, icopropanol, tryckfärger (pigment 
(PAH:er), mineraloja, alkyd, linolja (bindemedel), additiver), rengöring tryckerimaskiner (bensin, 
etanol), Solvol (framkallningsvätska), trikloretylen, aceton, tryckfärger, lösningsmedel t.ex. terpentin, 
tvättbensin, kromsyra, syror, silver, cyankalium, olja, PAH-er, alifater, aromater, AOX, VOC, 
halogenerade organiska lösningsmedel (klorfluorkarboner, brommetan, bromoform, 1,2-dikloretan, 
diklormetan, klorbensen, klorerade kolväten, klormetan, kloroform, koltetraklorid, perkloretylen, 
1,1,1-trikloretan, trikloreten) 

 
 



 

 

Vesta 12: Tryckeri 
 Olaus Reklambyrå AB 
 Grafisk Industri 
 Bensinstation Caltex. Nedlagd 1964-1965, hantering av brandfarliga varor och 

oljeupplag. 
 Fabrikslokal för konfektionsföretag efter 1982, Oscar Jacobsson AB, 

tillverkning av tung herrkonfektion 
 Byggnaden uppfördes år 1961. Källaren utnyttjades ursprungligen som lager, 

i bottenvåning kontor/fakturering. Våningsplan utnyttjades som lager. På 
vindsvåning fanns en reparationsverkstad. Efter 1982 användandes våningar 
för pressning och lager, tredje våning blev sömnadssal och fjärde våning blev 
tyglager och tillskärningsavdelning. 

Fastighetensytan är: 3 400 m2 

 
Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

Tungmetaller, aceton, tryckfärger, mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, olja, 
BTEXN, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCB-28, vinylklorid, 
diklormetan, triklormetan, cyanid 

 



 

 

Serapis 3: Borås Mekaniska Gummiväveri 
 Tillverkning av resår och gummiband, så småningom även BH m.m. 
 
 Riskklass 2 
 
 Ad Larsson oc Co 1930- 
 Kemtvätt med två maskiner, 12kg kunde tvättas åt gången. 
 PCE användes som tvättvätska samt olja som smörmedel till tvättmaskinens 

motor. 
 Driftstart -mitten på 1970 
 Driftslut-början på 1980. 
 I slutet av verksamhetstiden hette företaget Service Väst i Borås AB. 
 
 Riskklass 3.(Enligt Länstryrelsen) 
 
 Byggnaden på Serapis 3, 4: Syfabrik, tillverkning av blåkläder 
  
 Byggnaden på Serapis 10: hela fabriksanläggningen brann 1913. Ägaren Borås 

Mekaniska Gummiväveri (som grundades 1895). Byggnaden utökades år 
1964 där det byggdes över gården. Denna del utnyttjades ursprungligen som 
garage men användandes efter 1970 som tryckeri. 

 År 1916 blev byggnaden (byggnad 1) återställt efter branden. Anläggningens 
ångpannehus och skorsten har rivits. 

 Byggnad 2 uppfördes 1938, i källaren fanns garnlager och transformatorrum, 
bottenvåning användandes som lager, andra våningen inrymde strykrum, 
pressning samt lager. En mindre del fungerade som reparationsverkstad 
innehållande snickerimaskiner. Tredje och fjärde våningen fungerade som 
sysalar medan vindsvåningen innehöll tillskärning. 

Fastighetensytan är: 3 000 m2 

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten: 

BTEXN, vinylklorid, tungmetaller, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCE, PCB-28, olja, PAH-er, 
alifater, aromater, klorerade ämnen från kemtvätt, AOX, VOC, halogenerade organiska lösningsmedel 



 
Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 4: 

Främst (tidigare) verksamheter från de andra del områden. 
Det finns en markmiljöundersökning på Vitsippan (WSP 2012-07-03, några halter som överstiger KM) 
och en på Vulkanus 6 och 7 (WSP 2013-07-04, inga halter som överstiger KM).  
Ingen sanering eller annan åtgärd har genomförts inom området. Grundvattenrör i området från 
tidigare undersökningar rekommenderas att provtas utöver det antal provtagningen som anses som 
minimum krav. 
 
Placering av provpunkterna och val av analys motiveras efter historiken på fastigheten och påverkan 
av fastigheter runtomkring. Grundvattenrörens filter placeras på ett sådant sätt att hänsyn tas till de 
analyserna som avses att ta. Eftersom området ät tät bebyggd kan provtagning genom provgropar bli 
svårt, de ersättas därför med borrningar till en halv meter minus markytan. Troligen behövs 
provtagning inne i byggnader eller källarna. Vid avloppsledningar eller utsläppspunkter är det möjligt 
att föroreningar har samlat sig, att en mer koncentrerat mängd finns i marken. 
 
Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör 
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande 
provtagningspunkter: 
 
 

Delområde 4 Antalet Analyser 
Borrningar till 
0,5 m-my 

 54 st  8 st 
samlingsprov 

Borrningar 18 djupa 
borrningar 

18 st 

Grundvattenrör 6 gv rör 6 st 
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