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Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 

2:24 med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.            

Ärendet i sin helhet 

Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 

beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 

än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

- Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har 

flyttats ut några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera 

gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 

lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 

samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 

bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 

områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 

hög kvalitet.  

Planförslaget innebär att ingen biltrafik från området släpps ut på 

Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis 

riksväg 42 genom den befintliga utfarten. Det nya området kopplas till 

Långestenrondellen för all biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata 

och Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den 

nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har minskats ner så att den 

del som låg norr om Tosserydsvägen inte längre är med i planen.  

Planförslaget innebär att områdets lantliga karaktär kraftigt förändras till ett 

urbant område, och därigenom blir en förlängning av Sjöbo. Kommunstyrelsen 

bedömer att en begränsad byggnation av området fortfarande är möjligt, men 

inte av den karaktär att den bryter de typiska drag som återfinns i området idag. 

Kommunstyrelsen anser att villor och radhus är ett bättre komplement till 
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boendeområdet, där byggnadsvolymen inte kraftigt bryter mot befintlig 

infrastruktur. 

Boendeområdet kommer även att kraftigt förtätas, samtidigt som passagen över 

riksväg 42 inte stärks. Boende kommer fortsättningsvis att hänvisas till 

övergångsstället vid rondellen i anslutning till Fristadsvägen, vilket inte är en 

hållbar lösning då detta innebär en sträcka om cirka 400 meter enkel väg för 

gående. Hastigheten på riksväg 42 har samtidigt inte aviserats att revideras till 

50, vilket medför en säkerhetsrisk vid passage. 

Kommunstyrelsen bedömer även naturinslaget som präglar området kommer 

att kraftigt försämras och medföra en mer grå tillvaro, något som inte är 

önskvärt ur ett folkhälsoperspektiv eller estetiskt perspektiv. 

Planförslaget bör omarbetas där ovanstående och de boende synpunkter 

beaktas i högre omfattning. 

          

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, 2019-06-17 

2. Plankarta, 2019-12-05 

3. Protokoll beslut SBN, 2019-06-27 

4. Illustrationsplan, 2019-12-05 

5. Kvalitetsprogram, 2019-06-17 

6. Granskningsutlåtande, 2019-12-05   

 

 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen
 


