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Datum 

2018-10-18 
Instans

Förskolenämnden 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

lokal Borgstena, plan 1, Förskoleförvaltningen Olovsholmsgatan 32, tisdagen 

den 30 oktober 2018 kl. 15:00. Sammanträdet inleds med 

förvaltningsinformation från kl. 15.00 och därefter nämndsammanträde från kl. 

17.00.  

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033-35 50 46 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

Partigruppmöten för politisk beredning: 

Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 23 oktober kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Allianspartierna (M och KD) träffas tisdagen den 23 oktober kl. 17.00 i 

sammanträdeslokal Lugnet, plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt 

förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95.  

Sverigedemokraterna träffas torsdagen den 18 oktober. Meddela eventuellt 

förhinder till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Månadsrapport september 2018 
Dnr 2018-00132 2.4.1.4 

 

5.  Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 
Dnr 2018-00114 1.1.5.0 

 

6.  Motion: Maten i kommunal verksamhet 
Dnr 2018-00117 3.5.2.0 

 

7.  Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 
1:1 Skogshyddan  
Dnr 2018-00015 2.6.1.1 

 

8.  Initiativärende - Extratjänster 
Dnr 2018-00075 2.3.6.0 

 

9.  Yttrande över detaljplan Norrby, Garvaren 15 med flera 
Kronängsparken Borås Stad 
Dnr 2017-00151 214 

 

10.  Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen, Borås Stad 
Dnr 2018-00133 3.1.1.2 

 

11.  Yttrande över för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. Borås 
Stad 
Dnr 2018-00139 3.1.1.2 

 

12.  Yttrande över detaljplan för ändring genom tillägg av Detaljplaner 
för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan 
för Kvarbo 2:1, Borås Stad 
Dnr 2018-00042 3.1.1.2 

 

13.  Anmälningsärenden 2018 
Dnr 2018-00008 1.4.1.25 

 

14.  Delegationsbeslut 2018 
Dnr 2018-00007 1.2.3.25 
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15.  Rapportering från kontaktpolitiker 
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00132 2.4.1.4 
 

  

 

Månadsrapport september 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna Månadsrapport, september 2018.     

Sammanfattning  

Månadsrapporten avser perioden januari-september 2018. Förskolenämnden 

redovisar ett resultat på +2 829 tkr i förhållande till periodens budget. 

Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

Andelen förskollärare och barnskötare låg i september på 48 respektive 26 %. 

Antal barn per årsarbetare låg i september på 5,2 barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 829 tkr i förhållande till 

periodens budget. Prognosen för helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till 

årsbudget. Till största del beror det prognostiserade underskottet på att 

beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Förskolenämnden hade 

betalningsansvar för 171 eller 2,7 % fler barn under första halvåret 2018 än 

under motsvarande period 2017. I september månad hade nämnden 

betalningsansvar för ca 0,8 % fler barn än motsvarande månad förra året. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 

från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 

medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes 

på Högskolan i Borås den 22 maj och den 17 september genomfördes en tredje 

medborgardialog med fokus på förskola och öppen förskola.  

I september månad var 5 964 barn från kommunen inskrivna förskolor, varav 

453 i fristående verksamhet. Barn per årsarbetare låg i september på 5,2. I 

september placerades 154 nya barn i våra förskolor och 44 barn under ett års 

ålder var placerade i våra förskolor. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport september Förskolenämnden.                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för Förskoleförvaltningen är att 
utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla 
barn i Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under 2018 och kommer att vara ett 
återkommande inslag i olika forum, såsom förvaltningsledning, träff med förskolecheferna och även 
under samtliga APT. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och 
förskolechefer, individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla 
ledarskapet och stödja i den pågående utvecklingsprocessen. Under våren lyftes särskilt områdena 
digital kompetens, NO-teknik och värdegrund fram. Före sommaren hade alla förskolor en av 
verksamhetschef beslutad verksamhetsplan. Parallellt med detta följs även hälso- och sjuktal, 
timvikarier, ekonomiskt resultat och mycket annat upp. 

Under hösten ska särskilt fokus bland annat ligga på områdena språk- och matematikutveckling. En 
rapport kring Lokalernas beskaffenhet har tagits fram. Rapporten ger en nulägesbild över lokalernas 
beskaffenhet på övergripande nivå. Grundmaterialet till rapporten kommer att användas i Lokalplan 
Förkolenämnden 2019-2030. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer ett internt 
ledarutvecklingsprogram genomföras på förvaltningen. Programmet kommer att fokusera på följande 
tre delar: Ledarskapets grunder samt att verka som chef i en målstyrd organisation, Att omsätta 
ledarskapet i praktiken samt Ett hållbart ledarskap. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 829 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. 

2  Omvärldsanalys 

Förvaltningen har beviljats närmare 33,2 miljoner i statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 
18/19. För läsåret 17/18 erhöll förvaltningen drygt 34,9 miljoner. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 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 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

3 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden träffade 
elever på Barn- och fritidsprogrammet. Elever fick möjlighet att uttrycka vad de tycker om utbildningen 
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men också vad de tycker om yrket i stort och även upplevelser kring deras praktik i Borås Stads 
verksamheter. 
 
En medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen genomfördes den 22 maj, på 
Högskolan i Borås. Representanter från nämnden träffade studenter på Förskollärarprogrammet, i syfte 
att bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och för att fånga in synpunkter från de 
studenter som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 
 
Den 17 september genomfördes nämndens tredje medborgardialog med fokus på förskola och öppen 
förskola. Besökare fick möjlighet att uttrycka åsikter och idéer om förskola och öppen förskola, samt 
möjlighet att ställa frågor till politiker från nämnden.En fjärde medborgardialog är planerad att 
genomföras den 30 oktober 2018.  

3.2 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 ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

95,8 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen.  

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

De allra flesta vårdnadshavare, 95,8 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på 
förskolan. Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Sett över en femårsperiod är 
resultatet konstant. Det gläder oss att fler och fler känner sig trygga i vår verksamhet. Våra förskolor 
arbetar mycket med att möta vårdnadshavare och barns olika behov samt har utvecklat dialogen mellan 
förskolan och hemmet. Drygt 3% av de svarande, vilket är en något mindre andel än 2017, har uppgett 
att de inte känner sig trygga när de lämnar sina barn, vilket pekar på att detta är ett förbättringsområde 
på en del enheter. På enheter med sådant resultat är det extra viktigt att titta noga på de kommentarer 
som eventuellt finns kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna 
känna sig trygga. I förskolornas verksamhetsplaner har en del enheter identifierat värdegrundsarbetet 
som den viktigaste frågan att jobba vidare med och förbättra. Värdegrundsplattformen, vilken kommer 
att vara färdig under hösten, förväntas bli ett viktigt stöd i det arbetet. 
 
 

  



Förskolenämnden, Månadsrapport september 2018 5(11) 

Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnadshavare lägger grunden 
för en känsla av trygghet. Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för 
att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Kommentarer från 
vårdnadshavarna pekar också på att personalkontinuiteten är en viktig framgångsfaktor i detta 
avseende. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 En omvärldsanalys gällande uppdraget att 
utreda möjligheten att införa ett kreativt 
återanvändningscenter har påbörjats på 
förvaltningen. 

3.3 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 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel ekologiska 
och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

50,5 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

2018 års målvärde var uppnått redan vid tertial 1, då utfallet var 53,5%. Utfallet för tertial 2 (mätperiod 1 
januari - 30 juni 2018) är 50,5%, vilken är en minskning jämfört med den första tertialen. Anledningen 
till denna minskning är att livsmedelspriserna generellt har ökat under 2018 vilket minskar 
möjligheterna för kostverksamheten att, inom budgetram, köpa ekologiska livsmedel. Utfallet för 2018 
visar dock totalt ändå på en ökning av andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel jämfört 
med 2017. Kostverksamheten, vilken är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden, fortsätter 
att arbeta med matsedelsplanering som ett led i att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade 
livsmedel ytterligare och nå målet på 65% år 2025. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

9 7,5 7 

Arbetad tid för 
timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

83,7 60 50 

Hälsa – friska 
medarbetare under ett 
år i % av andel 
anställda. 

19,3 25 30 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, så att åtgärder kan sättas in i tid för att förebygga ohälsa. 
Trots förebyggande och hälsofrämjande insatser kan sjukfrånvaro förekomma och behov av 
rehabilitering uppstå av olika anledningar. Medarbetares behov av rehabilitering ska klarläggas så tidigt 
som möjligt när ohälsa uppstår. Målet är att minimera sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för 
medarbetare att återgå snarast möjligt med eller utan anpassningar. Under de månatliga 
kvalitetsdialogerna med förskolecheferna gås sjukfrånvaron igenom för respektive enhet och 
uppföljande stöd ges löpande i de fall där behov finns. 
 
När det gäller sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetstid hade Förskoleförvaltningen under perioden 
170901-180831 en sjukfrånvaro på 9,0 %, Borås stad hade totalt under motsvarande period en 
sjukfrånvaro på 7,4 %. Ett fortsatt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktivt arbete med 
rehabiliteringsärenden och uppföljning av genomförda insatser, vid både långtidssjukfrånvaro och vid 
upprepad korttidsfrånvaro, vid de månatliga kvalitetsdialogerna krävs för att sjukfrånvaron ska minska 
till ett minimum. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 170901-180831 motsvarar 83,7 årsarbeten. En viss 
andel timavlönade behövs för att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Arbetet med att 
minska sjukfrånvaron är viktig för att bli mindre beroende av timavlönad personal. Vidare är även 
arbetet med att rekrytera personal med relevant kompetens något som också behöver läggas fokus på. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Under perioden 170901-180831 var 19,3 % av medarbetarna på Förskoleförvaltningen friska under 
minst ett år (hälsa), jämfört med 29,3 % för hela Borås Stad. Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta arbeta systematiskt för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads 
SAM-rutiner. 
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Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari-
september är 0. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 6 745 5 625 1 120 7 500 8 500 1 000 

Statsbidrag 65 340 57 278 8 062 74 971 81 976 7 005 

Övrigt 50 720 44 130 6 590 57 851 64 342 6 491 

Summa intäkter 122 805 107 033 15 772 140 322 154 818 14 496 

       

Personal -460 242 -460 141 -101 -611 543 -616 595 -5 052 

Kost -44 805 -44 751 -54 -59 668 -59 718 -50 

Lokalvård -19 078 -18 724 -354 -24 965 -25 365 -400 

Lokaler -62 637 -61 392 -1 245 -82 270 -83 900 -1 630 

Köpta platser -44 410 -39 710 -4 700 -53 900 -61 000 -7 100 

Övrigt -28 990 -22 501 -6 489 -29 726 -35 090 -5 364 

Summa kostnader -660 162 -647 219 -12 943 -862 072 -881 668 -19 596 

       

Buffert    -3 600   

Nettokostnad -537 357 -540 186 2 829 -725 350 -726 850 -1 500 

Nämndbidrag 540 186 540 186   725 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

2 829 0  -725 350 -1 500  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 829 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Till största del beror det prognostiserade 
underskottet på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. 

Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år minskar mellan 2017 
och 2018. Trots detta var antalet inskrivna barn i våra egna förskolor under första halvåret 132 eller 
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2,2 % fler än under samma period förra året. Volymtimmarna ökade med 5,5 % för motsvarande 
period mellan åren. Antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna ökade kraftigt, ca 18,7 % jämfört 
med samma period 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. 

Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler eller 5 % högre under det första halvåret 2018 
jämfört med samma period förra året. Fristående pedagogisk omsorg ökade med 11 platser eller 
närmare 48 % jämfört med motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för 
köpta platser är ca 4 000 tkr eller 14 % högre under januari-juni 2018 och drygt 5 400 tkr eller 16 % 
högre under januari-augusti 2018 än för motsvarande perioder förra året. Förvaltningen kommer noga 
följa utvecklingen av köpta platser. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 171 eller 2,7 % fler barn under första halvåret 2018 än under motsvarande period 
2017. I september månad har nämnden betalningsansvar för ca 0,8 % fler barn än motsvarande månad 
förra året. Förskolenämndens ram inför 2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

IT-kostnaderna har ökat och är ca 24 % eller 950 tkr högre under de första nio månaderna 2018 
jämfört med motsvarande månader förra året. Prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform i 
Borås Stad. Viss kompensation i form av ramtillskott kommer att ske. Medel finns tillgängliga centralt i 
staden för detta. 
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4.3 Verksamhet 2018 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 2 0 2 0 2 2 

Kostnad -8 792 -8 959 166 -11 990 -11 892 98 

Nettokostnad -8 790 -8 959 169 -11 990 -11 890 100 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 550 -1 914 364 -2 552 -2 352 200 

Nettokostnad -1 550 -1 914 364 -2 552 -2 352 200 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 122 347 106 691 15 656 139 865 154 239 14 374 

Kostnad -643 485 -629 973 -13 511 -838 934 -858 728 -19 794 

Nettokostnad -521 138 -523 282 2 144 -699 069 -704 489 -5 420 

Öppen förskola       

Intäkt 40 45 -5 60 60 0 

Kostnad -2 643 -2 450 -193 -3 324 -3 524 -200 

Nettokostnad -2 603 -2 405 -198 -3 264 -3 464 -200 

Familjecentraler       

Intäkt 416 298 118 397 517 120 

Kostnad -3 691 -3 923 232 -5 272 -5 172 100 

Nettokostnad -3 275 -3 625 350 -4 875 -4 655 220 

Buffert       

Intäkt       

Kostnad    -3 600   

Nettokostnad    -3 600  3 600 

Totalt       

Intäkt 122 805 107 034 15 771 140 322 154 818 14 496 

Kostnad -660 161 -647 219 -12 942 -865 672 -881 668 -15 996 

Nettokostnad -537 356 -540 185 2 829 -725 350 -726 850 -1 500 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden visar ett resultat efter september månad på +2 829 tkr i förhållande till periodens 
budget. Nämnden prognostiserar i nuläget ett resultat på -1 500 tkr i förhållande till årsbudget. Det 
prognostiserade underskottet beror främst på att beläggningsgraden inom verksamheten ökat. Vid ett 
underskott ämnar Förskolenämnden nyttja ackumulerat resultat med 1 492 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden +168 tkr. Avvikelsen beror främst på att 
tjänster inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro. Helårsprognos +100 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +364 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos +200 tkr 
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Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +2 144 tkr. Intäkter i form av bland annat 
statsbidrag har under perioden överstigit budgeterade intäkter. Kostnader för framför allt köpta platser 
har ökat. För perioden januari-september 2018 är kostnaderna drygt 5 500 tkr eller 14,3 % högre än för 
motsvarande period förra året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 
Lärarförbundets lönerevision kan, beroende på utfall, påverka resultat och prognos. 
Helårsprognos -5 420 tkr. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -198 tkr. Helårsprognos -200 tkr. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +350 tkr. Helårsprognos +220 tkr. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och av dessa har 3 500 tkr nyttjats för volymökningar. 
Resterande 3 600 tkr är medräknade i prognosen. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 Budget 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

7  7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

56  60 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 803 5 964 6 300 

varav barn i fristående verksamhet 448 453 410 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,1 5,2 5,5 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått) 45 48 52 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått) 24 26 25 

Gruppstorlek (Nämndsmått)   16 

"Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" och "Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten" avser perioden 180801-180831. 
"Gruppstorlek" är halvårsmått. 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

245 73 86 88 32 17  456 154    

Plats samma 
dag som 
önskats 

150 58 57 61 23 9  372 114    

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

89 15 21 24 9 1  40 12    

Väntan 11-20 
arbetsdagar 

6 0 8 3 0 7  44 5    

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 16 24 26 18 16 8  27 26    

11 mån 13 12 6 8 8 3  17 11    

10 mån 8 2 4 4 2 0  6 0    

9 mån 1 3 2 2 0 1  0 3    

8 mån 2 1 1 0 1 0  3 2    

7 mån 0 0 0 0 0 0  0 2    

6 mån 0 0 0 0 0 0  1 0    

Totalt 40 42 39 32 27 12  54 44    
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Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00114 1.1.5.0 
 

  

 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder detta till Fritids-

och folkhälsonämnden.      

Ärendet i sin helhet 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med  

De idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner. Tillsammans ska parterna inspirera till 

samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla 

samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,  

som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka. 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför 

allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. De idéburna 

organisationerna är en viktig framgångsfaktor när var och en av besökarna ska 

skapa sig en bra grund att stå på och få en tillhörighet i samhället oavsett 

bakgrund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt arbete där många besökare 

har hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk. Det gäller både kortsiktigt och 

långsiktigt. Besökarna kan också påverka vilka organisationer som de vill träffa 

och även hur det skulle kunna gå till och i vilket syfte. 

 

Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

Samverkan med De idéburna organisationerna har genomförts utan några 

problem och alla aktörer är villiga att fortsätta samverkan. Det finns en 

öppenhet mellan verksamheterna och ett intresse från alla som bidrar till att 

underlätta samverkan. Samverkan sker även med olika trossamfund, 

idrottsföreningar, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

och många fler.  Så i dagsläget finns inga hinder eller svårigheter. 
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Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? 

Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför 

allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar nämnden 

bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och 

delaktighet med besökarna. Den samverkan kan självklart alltid utvecklas.   

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

Det centrala Överenskommelsearbetet skulle kunna skapa förutsättningar om vi 

skulle bli i behov av stöttning för samverkan vilket inte är aktuellt i nuläget. 

Andra synpunkter? 

Nej.    

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelsen i Borås 

2. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 

1. Fritids-och folkhälsonämnden 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

  

 

 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 

24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 
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26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361

mailto:ff.diarium@boras.se


 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 
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Dnr FOFN 2018-00148 
 

  

 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker motion ”Maten i kommunal verksamhet” och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Innehållet i förskolan styrs av läroplan för förskolan (Lpfö 98). I den beskrivs 

bland annat barns inflytande och hur man ska arbeta med den. Det innebär att 

barnen arbetar med inflytande inom flera olika områden till exempel arbetssätt, 

innehåll och lärmiljö. Det innebär även att man arbetar med inflytande över den 

mat som man intar på förskolan på olika sätt. På vissa förskolor har man ett 

barnråd och på andra förskolor har man något annat forum. Hur man arbetar 

med barns inflytande står också beskrivet i läroplanen och att ansvariga för det 

är förskollärarna, arbetslaget och förskolechefen.  

I Läroplan för förskolan står vidare att i förskolan läggs grunden för att barnen 

ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de 

alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö, och 

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande.” 

Med bakgrund av ovanstående vill Förskolenämnden tillstyrka motionen men 

lämna beslut för varje förskola att besluta om på vilket sätt ett matråd kan 

upprättas.              

Beslutsunderlag 

1. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 
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Remiss: Motion: Maten i kommunal verksamhet. 

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Sociala omsorgsnämnden 

5. Vård- och äldrenämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-11-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00161 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165

mailto:ks.diarium@boras.se
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Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av 

Lundby 1:1 Skogshyddan  

Lokalförsörjningsnämndens diarienummer LFN 2017-00207290 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för 

nybyggnation av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 

Skogshyddan.         

Sammanfattning 

Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan och föreslår att den tillstyrks. 

Förskolenämnden har vid nämndsammanträdet den 26 oktober 2017 hemställt 

Lokalförsörjningsnämnden om att förstudie för ny förskola vid Alideberg 

påbörjas. 

Förskolenämnden har i sin tur tillstyrkt Lokalförsörjningsnämnden 

projekterings framställan vid nämndsammanträdet den 26 April 2018               

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan och föreslår att den tillstyrks. 

Projektets budget överskrids och Förskolenämnden är oroliga över 

kostnadsökningen och ökade hyreskostnader. Behovet av den nya förskolan är 

dock stort. Förskolenämnden vill också påminna om Kommunfullmäktiges 

uppdrag för 2018. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av 

förskolor överväga samlokaliseringar av förskolor och bostad för äldre. 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 

Skogshyddan.                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 18 oktober 2018 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 
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Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Initiativärende - Extratjänster 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av frågeställningarna i 

Initiativärende Extratjänster och lägger informationen till handlingarna.          

Ärendet i sin helhet 

Allianspartierna i Förskolenämnden lade vid sammanträdet 2018-05-24 

Initiativärende - Extratjänster där de ville ha svar på ett antal frågor. 

Förskolenämnden beslutade att uppdra åt Förskoleförvaltningen att till ett av de 

kommande nämndsammanträdena redovisa svar på följande frågor. 

Hur många extratjänster finns inom förvaltningen? 

Svar: ca 15 st 

Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna? 

Svar: Extratjänsterna är en arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslösa och 

nyanlända för att få en kontakt med arbetslivet. Arbetsuppgifterna varierar 

något, men handlar övergripande om ”guldkantsuppdrag” i verksamheten. De 

ersätter inte ordinarie personal och tar inte heller över arbetsuppgifter som 

anställd personal ska göra. Det kan däremot handla om att tvätta lekmaterial, 

torka bord, sopa i tambur och/eller under bord när det inte ingår i det ordinarie 

lokalvårdsuppdraget. Det kanske också handla om att vara delaktig i barngrupp 

utan att vara ansvarig för aktivitet eller barn samt att läsa böcker för barnen. 

Hur många handledare finns utbildade för uppdraget? 

Svar: Varje person som går på en extratjänst har en tilldelad handledare som har 

avsatt tid för handledning. Denna person har inte nödvändigtvis en akademisk 

handledarutbildning. Handledaren är oftast en pedagog som är närvarande i 

verksamheten, men kan också vara en biträdande förskolechef. 

Vad är kostnaden för förvaltningen? 

Svar: Inga kostnader. 

Vilka konsekvenser blir det, för den anställde och för nämnden, om 

statsbidraget försvinner? 

Svar: Om statsbidraget för extratjänster försvinner går förvaltningen tillbaka till 

det som var tidigare, vilket innebär att det blir små konsekvenser för nämnden. 
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Konsekvenserna för den anställde är Arbetslivsförvaltningen bättre lämpad att 

svara på.                

Beslutsunderlag 

1. Information från HR avdelningen i dialog med verksamhetscheferna inom 

Förskoleförvaltningen.                            

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18. 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



INITIATIVÄRENDE FÖRSKOLENÄMNDEN 2018-05-14
ALLIANSPARTIERNA 
Extratjänster

Extratjänsterna är en av flera subventionerade anställningsstöd i Sverige idag och 
lanserades 2015 speciellt riktad mot offentlig sektor och senare även ideell sektor 
samt privata utförare inom välfärden.

Genom extratjänster har kommun, landsting och privata utförare inom välfärden 
möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänster riktas 
främst till personer som av olika skäl som står långt från arbetsmarknaden. Idag 
omfattas deltagare som varit i jobb- och utvecklingsgarantin samt vissa nyanlända 
invandrare. Extratjänster är ett verktyg som kan ge båda nyanlända och 
långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande 
lönekostnaden upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas ytterligare med 12 
månader. Subvention för handledarstöd ingår.

Det är viktigt att arbetsuppgifterna som ryms inom extratjänster är sådana som 
arbetsgivarna annars inte hade anställt en person för att utföra. Risken är annars 
påtaglig att vanliga anställningar, som hade tillkommit utan lönesubvention, trängs 
undan.

 
Med ovanstående taget i beaktande vill vi ha svar på:

- Hur många extratjänster finns inom förvaltningen?
- Vad är syftet och arbetsuppgifterna för extratjänsterna?
- Hur många handledare finns utbildade för uppdraget?
- Vad är kostnaden för  förvaltningen?
- Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, om 

statsbidraget försvinner?

 

 
För Moderaterna För Liberalerna
Marie Fridén Linda Rudenwall

För Centerpartiet För Kristdemokraterna
Solveig Landegren Niklas Arvidsson

�
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Yttrande över detaljplan Norrby, Garvaren 15 med flera 

Kronängsparken Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken Borås Stad, men vill att Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

detaljplan ser över möjligheten att bygga en förskola med 140 förskoleplatser. 

Svaret översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

I planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra byggnation av en 

ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Förskolenämnen vill 

poängtera att man vill att Samhällsbyggnadsnämnden i detaljplan ser över 

möjligheten att bygga en förskola med 140 förskoleplatser.  

Planens syfte är också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en 

stor och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra det möjligt för 

Norrby huset att utvecklas och växa. Planens syfte är även att möjliggöra 

nybyggnation av bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra med en 

blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. 

Förskolenämnden 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 skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 

säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Det bör även finnas parkeringsmöjligheter för medarbetare och vårdnadshavare 

inom området.   

Om Kronängsgårdens förskola, belägen i Norrbyhuset, på sikt skall lämnas 

måste ytterligare förskola, utöver den som finns i denna detaljplan, tas fram på 

Norrbyområdet.         

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken Borås Stad, 2018-09-26                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Detaljplan för Norrby, 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. 
Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för 
boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset 
att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen 
är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot 
norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika 
skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och 
en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också 
att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. 
Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla 
Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för 
boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset 
att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen 
är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot 
norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika 
skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och 
en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också 
att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan 
åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter om delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961 ) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 är planlagd för allmänt ändamål men används 
som park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också 
planlagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad 
med ytor som inte får bebyggas och med en högsta bygg-
nadshöjd på 8 meter. Där den nya förskolan planeras finns 
redan idag byggrätter för bostäder, men byggrätterna är små 
och inte anpassade för att även bygga en förskola. Kullen är 
planlagd som park. Där de befintliga och nya parkeringsplat-
serna planeras är det i gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - vilket 
inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och utveck-
las för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som 
rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny 
plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för att 
komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för att möjliggöra en större förskola i området. 

Parallellt med förskolans uppdrag finns i Borås Stads budget 
2018 ett uppdrag till Fritids- och folkhälsonämnden att i 
samverkan med Tekniska nämnden genomföra en förstudie 
av en aktivitetsplats på Norrby, likt den som finns på Sjöbo.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 
till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-
sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 26 september 2018. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 5

Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras på 
Garvaren 30 tillsammans med bostäder.

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Granskning Första kvartalet 2019 
Antagande Andra kvartalet 2019 
Laga kraft Andra kvartalet 2019

Tidsplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Anbudsförfrågan för förskola med bostäder ovanpå planeras 
att gå ut parallellt med samrådet och markanvisning planeras 
genomföras mellan samråd och granskning. Byggstart för 
förskolan är beräknad till 2020 med ett färdigställande 2021. 
Bostäderna på kullen har i dagsläget ingen planerad tid för 
byggstart.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett större samman-
hang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, stängsel och 
mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till mörka och 
potentiellt otrygga platser.

Parken har länge varit en samlingspunkt och mötesplats 
för invånarna på Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, 
forna Norrbyvallen, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet har det anlagts en fotbollsplan på platsen 
den ligger idag, till en början med grus men nu med konst-
gräs. En utgångspunkt var redan då att stärka möjligheten 
till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen används idag 
av olika föreningar för organiserade fotbollsträningar och 
närliggande skolor använder ytan för sina idrottslektioner. 
Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet under 
större del av dagen.

För ett par år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär och 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antalet barn i området.

Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.
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Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner.

anordnats i området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala 
perspektiv). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och varierad i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en bättre 
och mer inkluderande mötesplats för alla, både gammal 
och ung, kille som tjej. Parken ska vara till för hela familjen 
oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, röra på 
sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha skarpa 
gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot delas 
parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

För att möjliggöra en bra helhet planläggs hela området som 
allmän plats - park. Det innebär att området i huvudsak är till 
för spontan vistelse i form av lek, sport, vila med mera.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag också en förskola med två avdelningar som har sin lekyta 
åt öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park, vilket 
skapar möjlighet och rättighet att utforma den på flera olika 
sätt. I planbeskrivningen beskrivs de tankar som just nu är 
utgångspunkter i arbetet. Parallellt med detaljplaneprocessen 
arbetar Tekniska förvaltningen och Fritids- och folkhälsoför-
valtningen med exakt utformning av området. I det arbetet 
kommer mycket av den input som de boende på Norrby själva 
lämnat i olika sammanhang att vara utgångspunkter (läs mer 
om detta i kapitel 3. Sociala perspektiv).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för 
området fram som bygger på både uppdraget för förskolan 
och aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural 
planning och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har 
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Parken är en bra plats att testa konceptet ”bemannad lek”, 
vilket innebär att personal finns tillgänglig eller håller i 
aktiviteter för barn. Norrbyhuset blir i så fall en naturlig 
utgångspunkt i detta.

    Aktivitet och liv
I den kuperade delen av parken planeras för aktiviteter 
högt och lågt – klättra i träd, åka pulka, grilla och fika vid 
picknickborden eller hänga med på Norrbyhusets utomhus-
aktiviteter.

    Rörelse
Ett område präglat av mycket rörelse – springa, studsa, spela, 
klättra. Här ska skapas plats för både klätterställningar, 
bollplaner och gräsmattor för spontanidrott.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”.
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    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
mötesplats i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta, 
långbord och väderskydd. Det ska även finnas plats för 
arrangemang – stora som små. Midsommarfirande, markna-
der, uppträdanden och loppisar. Platsen sjuder stundtals av liv 
men här finns också utrymme att sitta ner, titta på aktiviteter 
som pågår runtom, eller kanske spela schack med en vän.

Inspirationsbilder område ”Ro”.

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Förskolan får en mindre gård i direkt anslutning 
till huset men har hela Kronängsparken att leka i. På kvällar 
och helger kan förskolegården nyttjas av alla. Det är positivt 
om bostäderna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan 
i Borås växer, bland annat med polishögskolan, och det finns 
ett stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby 
ligger mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående 
och cyklister.

Eftersom förskolan endast får en liten egen gård läggs stor 
vikt vid utformningen av den del av parkområdet som ligger 
närmast förskolan. I idéskissen benämns detta område som 
Lek.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att få till offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen.
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Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

Inspirationsbilder för parkområdet som ligger precis utanför förskolans egen gård, i idéskissen benämnt ”Lek”.
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Idéskiss Kronängsparken

Idéskiss över hur området kan utvecklas enligt detaljplanen. 

Parkeringsplatser flyttas

Förskolans gård LEK

FÖRSKOLA & BOSTÄDER

RO

Fler parkeringsplatser

Vändplaner försvinner. 
Dalbogatan och Västra 
Nygatan byggs ihop.
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RÖRELSE

MÖTESPLATS

LEK

NORRBYHUSET

RO

AKTIVITET & LIV

BOSTÄDER

Fler parkeringsplatser

Möjligt att bygga 
parkeringsdäck

Möjligt med små påbyggnader 
på alla hus inom planområdet

Infart till nya bostäder

Framtida idé om att koppla 
parken mot Getängen. Inte 
med i denna detaljplan.

Vändplaner försvinner. 
Dalbogatan och Västra 
Nygatan byggs ihop.
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Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer in till området. För 
att stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här 
så att entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De 
fem entréerna har dock olika funktion och dignitet och kan 
med fördel ges olika utformning. Entréerna är också både 
baserade på och beroende av stråken som leder till, inom 
och genom området. Det är därför viktigt att också lägga 
fokus och omsorg på utformningen av stråken. Stråken tillför 
området liv och rörelse och måste upplevas som självklara när 
området är utbyggt. Aspekter som orienterbarhet och belys-
ning är viktiga i utformningen.

behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Resultaten från dessa tillfällen har utgjort 
och kommer att utgöra viktigt underlag i utformningen och 
omvandlingen av Kronängsparken med omnejd. I följande 
rubriker beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utför-
ligt. 

Cultural Planning 
År 2011-2012 genomfördes en studie inom ramen för 
Cultural Planning med Norrby som case. Syftet med studien 
var att stärka demokratin och höja livskvaliteten på Norrby, 
samt att ta tillvara platsens kulturella resurser. Den viktigaste 
delen i processen var att göra en noggrann kartläggning av 
platsen ur så många perspektiv som möjligt för att kunna 
beskriva vad som var utmärkande för just det området och 
hur människor ser och upplever platser. 

Ur studien framkommer att det bör skapas fler mötesplatser 
utomhus, att naturliga stråk ska knytas samman och att få 
fler människor att vistas på gator och torg. Vidare efterfrågas 
parkmiljöer med inslag av såväl möjlighet till spontanidrott 
som grönska och blommor. En utveckling av lekplatser och 
möjlighet för vistelse för både gamla som unga med fler 
sittplatser och bord. Det är viktigt att öka tryggheten bland 
annat genom mer belysning och att städa samt vårda miljön. 

Tillfälliga mötesplatser 
Innovationsplattform Norrby fanns mellan 2013 och 2015 
och var ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö, SP och Högskolan i Borås. Inom ramen för 
innovationsplattform Norrby genomfördes två tillfälliga 
mötesplatser på Norrby under kretsloppsveckorna i septem-
ber 2013 respektive 2014. Mötesplatserna var framförallt 
en del av arbetet med planprogrammet för Nedre Norrby 
som Samhällsbyggnadsnämnden arbetade aktivt med under 
dessa år. Inputen från de boende på Norrby som besökte 
mötesplatserna är dock värdefull för en större del av Norrby. 
Resultat som framkom var en önskan om aktiviteter i lokaler 
och aktiviteter utomhus samt fler mötesplatser. Exempel på 
förslag som kom in var café och festlokaler, fritidsgård för 
både äldre och yngre, stor park, loppis och lekplatser.  

Trygghetsvandringar 2016, 2017 och 2018
Trygghetsvandringar har genomförts på Norrby 2016, 2017 
samt i samband med Norrbydagen 2018. Trygghetsvand-
ringar genomförs i samverkan mellan kommunens olika 
förvaltningar, bostadsbolag och andra aktörer på området. 
Trygghetsvandringar är ett tillfälle att identifiera både trygga 

Viktiga stråk och entréer.

Föreningsverksamhet idrott
Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om kommer det inte att vara möjligt för samma typ av nytt-
jande av området. Det finns dock ett fortsatt stort behov för 
de lokala föreningarna på Norrby att kunna spela organiserad 
fotboll. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Lokalförsörj-
ningsförvaltningen arbetar parallellt med att hitta en lösning 
för hur föreningsfotbollen ska kunna bedrivas på lämplig 
plats i närområdet. Då ytan kommer benämnas Park måste 
föreningar som vill vara verksamma på området hitta nya sätt 
att anordna aktiviteter för Norrbyborna. Genom att anlägga 
ytor som bjuder in till annan typ av aktivitet än enbart fotboll 
blir det möjligt för även andra etablera sig på området och 
anordna aktiviteter.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
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och mindre trygga platser på ett avgränsat geografiskt 
område. På en trygghetsvandring får alla komma till tals och 
allas synpunkter dokumenteras. Resultatet ska sedan ligga till 
grund för det brottsförebyggande och trivselskapande arbetet 
på området. Vandringarna är öppna för alla.

Genomgående från alla vandringar är att medborgaren anser 
att det är för få lekplatser på området och de som finns idag 
är välanvända och slitna. I Kronängsparken önskas grillplat-
ser och fler sittplatser. En återkommande synpunkt är att det 
saknas belysning eller att belysningen är trasig eller skyms av 
träd och buskar. 

Gården på Kronängsparkens förskola har återkommande 
problem med inbrott, nedskräpning, förstörelse, langning 
och glassplitter i sandlådan. I anslutning till gården, på 
kullen, finns samma problematik. 

Konstgräsfotbollsplanen är ofta skräpig vittnar deltagare från 
trygghetsvandringarna om. Mål, läktare, grind och stängsel 
är också ofta trasigt. Det är ofta bråk om platsen och det har 
varit incidenter med kamphundar på fotbollsplanen. Norrby 
IF tog under våren 2018 beslutet att inte bedriva sin fotbolls-
skola på planen för att inte tryggheten och säkerheten kunde 
garanteras. Istället bussades barnen till Ramnavallen vid 
deras träningstillfällen. 

Trafiken på området upplevs som problematisk och otrygg. 
Bilar kör för fort, bland annat på Västra Nygatan och 
Dalbogatan. Deltagare på trygghetsvandringar säger också 
att mopeder och bilar kör på gång- och cykelbanorna i 
Kronängsparken. Samma problematik finns på grönområdet 
utanför Dalbogatan. 

Norrbydagen 2018
Under Norrbydagen pratade vi med ett 30-tal personer. 
Både enskilda boenden på området, polisen, personal från 
verksamheter på Norrby samt representanter från politiska 
partier. Vi pratade med både män och kvinnor, dock inte så 
många barn. 

Samtalen utgick från en stor skiss över området och flera 
exempelbilder på olika parkmiljöer. Besökarna fick sätta 
gröna klisterprickar på skissen och vid exempelbilderna för 
det de tyckte om och röda för det de inte tyckte om. Vi fick 
enbart gröna prickar uppklistrade. Det var även möjligt att 
i fritext skriva på kartan samt på post-it lappar och bläd-
derblock. 

Det fanns synpunkter om att många människor är utomhus 
och umgås på Norrby och det behöver finnas olika saker att 
göra för en bred målgrupp. Det pratades om att olika idrotter 
och sätt att röra sig på måste finnas på området. Det behöver 

Bild från den tillfälliga mötesplatsen på Norrby under Kretsloppsveckan 2013.
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finnas fler platser där tjejer kan få ta plats. Det pratades också 
om att musik, dans och mat är viktigt för att skapa bra och 
positiva mötesplatser. Stadsodling, ätbara växter och växthus 
önskades också. Sittplatser på olika platser runt om i området 
är viktigt ansåg en del. 

De boende berättade att det är många barn på området och 
att det behövs både fler och större lekplatser. Många familjer 
har många barn i ett stort åldersspann och därför blir det 
viktigt att skapa lekplatser och aktivitetsplatser för alla åldrar. 

Under Norrbydagen ställde vi också frågor utifrån ett trygg-
hetsperspektiv. Tillfrågade beskrev platser som de upplever 
som otrygga. Det som mer frekvent än annat kom på tal var 
att det är en otrygg trafiksituation, otryggt med buskage i 
parken samt att fotbollsplanen är otrygg. Bilar kör snabbt och 
bilar kör där de inte får köra. De otrygga buskagen beskrevs 
vara kullen bakom Norrbyhuset/Kronängsgårdens förskola 
och vissa platser i Kronängsparken. På fotbollsplanen tar 
en del grupper över och låter inte andra få vara på planen. 
Den är dessutom trasig och nedskräpad vilket påverkar hela 
områdets känsla. 

Norrbys områdespolis fanns också på plats på Norrbydagen 
och berättade för oss om deras perspektiv. De platser som 
framförallt är otrygga i området är kullen bakom Norrbyhu-
set och fotbollsplanen. Kullen är otrygg, med olaglig handel 
och många platser att gömma sig. Fotbollsplanen bidrar till 
mycket bråk. Polisen lyfte också, liksom de boende, trafik-
strukturen som problematisk. För att öka tryggheten i parken 
måste den inredas med annat än buskar som riskerar att 
skapa dolda och mörka platser. Det är också bra med höj- och 
sänkbara pollare som hindrar otillåten trafik.

Reflektioner från Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS)
Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har i en 
rapport pekat ut särskilt utsatta områden i Sverige. I den 
senaste listan är Norrby ett av de områden som är utpekade. 
Det är en aspekt som är viktig och som måste uppmärksam-
mas vid förändringar i den fysiska miljön. Förändringar ska 
bidra till en positiv utveckling i området. 

I Borås Stad finns Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
som arbetar aktivt med just dessa frågor. CKS framhåller 
vikten av tydliga stråk genom området som inbjuder till att 
människor förflyttar sig inom stadsdelen men också från 
andra stadsdelar in och ut. En annan aspekt är att det ska 
vara öppet och ljust och att hus vetter mot parken/området 
för att se och därmed bidra till ökad trygghet. Det är mycket 
positivt om det blir studentlägenheter i området. Studentlä-
genheterna bör i så fall i första hand vara till studenter vid 
den nya polisutbildningen.

Gångtunneln från Knalleland är problematisk. Att besökaren 
möts av en hög bergsvägg direkt efter skapar otrygghet. 
Det är viktigt att få till en annan utformning av platsen i 
det fortsatta arbetet med parken., exempelvis med hjälp av 
belysning.

Fotbollsplanen som den är idag är en dålig mötesplats och 
stärker de negativa krafter som finns i området. CKS anser 
att det är bra om vi inte har en regelrätt fotbollsplan med 
linjer, staket och strålkastare. De anser också att fler aktörer/
föreningar bör verka på området för att minimera risken att 
befästa de strukturer vi inte vill ha i området. En fotbollsplan 
någon annanstans i närheten av Norrby, för de som vill träna 
och spela fotboll i en förening bör anläggas. En enskild 
förening bör inte få ansvar att sköta om en fotbollsplan, 
då det finns risk att den då enbart blir för dem som tillhör 
föreningen. 

Bild från Norrbydagen 2018. Marknadsföring inför Norrbydagen 2018.
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byggrätten utnyttjas får byggnaden en L-form utmed båda 
gatorna. Om inte hela byggrätten utnyttjas kan byggnaden 
ligga utmed ena gatan. Se volymskisser på nästa uppslag och 
solstudier för olika tider på året på sidorna 24-27.

Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 

Platsen där den nya förskolan planeras, sett från Norrby Tvärgata.

Utsnitt plankarta. Byggrätten styrs så att byggnaden hamnar ut mot gatorna.

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. Försko-
lebyggnaden är också placerad för att stärka och tydliggöra 
gaturummen vid Västra Nygatan och Norrby Tvärgata.

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå där det idag är markpar-
keringsplatser samt nya bostäder på kullen. Detaljplanen gör 
det också möjligt att bygga mindre komplementbyggnader 
såsom sophus, cykelförråd och liknande intill de befintliga 
bostadshusen i kvarteret Bagaren och Järnbäraren samt att 
bygga ut och på Norrbyhuset. 

Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 4-6 våningar i 
suterräng beroende på hur höga våningsplanen görs, hur 
tjocka bjälklag som används och vilken sockel och takform 
som används. Byggnadens höjder trappas upp i höjd från 
Västra Nygatan mot kvarteret Garvaren 9. Byggnaden kan bli 
upp till cirka 1300 kvadratmeter stor. Byggrätten är ganska 
hårt reglerad och byggnaden måste ligga utmed gatorna 
för att skapa en gård i riktning mot parkområdet. Om hela 

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Västr
a Nygatan

Norrby Tvärgata

Olika förslag på hur förskolan kan byggas beroende på hur stor andel av byggrätten som utnyttjas.
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Planområdet rakt fram, sett från Västra Nygatan, med volymskiss över hur byggnad med förskola och bostäder skulle kunna bli.

Planområdet rakt fram, sett från Västra Nygatan.
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Planområdet rakt fram, sett från kvarteret Filaren, med volymskiss över hur byggnad med förskola och bostäder skulle kunna bli.

Planområdet rakt fram, sett från kvarteret Filaren.
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Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora byggnader som finns i kvarteren Bagaren (Dalbogatan) 
och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna tillåts bli 
tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för att följa 
terrängen. Byggnaderna får uppta max 1100 kvadratmeter. 
Eftersom området är kuperat är byggrätten flexibel för att 
underlätta kreativa lösningar. 

Järnvägen bidrar med buller från norr och därför finns ett 
skyddsavstånd med yta som inte får bebyggas. Bostäderna 
måste dessutom byggas så att de har uteplatser och hälften av 
bostadsrummen vända söderut, bort från järnvägen. 

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Olika förslag på hur byggrätten kan utnyttjas.
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Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.
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På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen eller någon enstaka ytterligare bostad.

Parkeringsdäck kvarteret Bagaren
I den norra delen av kvarteret Bagaren, mot järnvägen är det 
möjligt att bygga ett parkeringsdäck i upp till tre plan. Idag är 
det markparkering på platsen. Marken är kuperad vilket gör 
att däcket med fördel kan byggas i suterräng. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

På platsen rakt fram i bild är det möjligt att bygga ett parkeringsdäck.

Inspirationsbilder med exempel på hur ett parkeringsdäck kan se ut. Detta är dock i två plan, medan det på Norrby kan byggas i tre plan. 

Utsnitt plankarta. Parkeringsdäck tillåts i kvarteret Bagarens norra del.

Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.
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Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se bild nedan för förtydligande.

Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). 

Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De 
byggrätter som tillåts är begränsade i höjd och form. På sida 
24-27 visas en solstudie över planområdet när det är utbyggt. 
Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid fyra olika 
tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsolstånd, mitten 
av augusti och mitten av december. Vid bilderna finns 
korta texter som beskriver detaljplanens skuggpåverkan på 
omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden i söder på själva parkområ-
det. Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen 
inte medför några betydande olägenheter avseende skugg-
ning för befintlig, omgivande bebyggelse.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 80 m² utbyggnad



Plankarta
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Vårdag jämning 8.00 - störst påverkan från förskolebyggnaden mot kvarteret Filaren.

Vårdag jämning 12.00 - ingen skuggpåverkan på kringliggande bebyggelse.

Vårdag jämning 17.00 - störst påverkan från förskolebyggnaden in på parkmarken.
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Sommarsolstånd 8.00

Sommarsolstånd 12.00

Sommarsolstånd 17.00
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Mitten av augusti 8.00

Mitten av augusti 12.00

Mitten augusti 17.00
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Mitten av december 8.00 - solen har ännu inte gått upp.

Mitten av december 12.00 - solen står lågt och långa skuggor faller åt norr.

Mitten av december 17.00 - solen har redan gått ner.
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker hade då sedan 
länge varit medvetna om de problem som fanns på Norrby 
och man beslutade att stadsdelen skulle ”saneras” vilket var 
ett mycket populärt begrepp under 1950-talet. Man ville 
förnya stadskärnorna, modernisera äldre stadsdelar och skapa 
nya moderna grannskap i städernas ytterområden. Med dessa 
idéer och tankar som bakgrund omdanades de centrala och 
äldsta delarna av stadsdelen Norrby totalt under åren 1959-65. 
När rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre 
trähus kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är 
den plan som för stora delar av området ligger kvar än idag. 
Sedan byggnationen har det inte heller gjorts några stora 
förändringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
det visserligen ombyggda Norrbyhuset det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 1100 kvadrat-
meter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 30-40 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 50-80 lägenheter beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. 
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Idéskiss som visar avstånd till busshållplats, cykelvägar och var allmän parkering är planerad.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer det 
eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen, och 
då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

I byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om 
det skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcen-
tral i framtiden.

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
att fortsätta genom Kronängsparken och ansluta till gång- 
och cykelväg som leder norrut i tunnel under järnvägen 
och Bäckeskogsgatan. På övriga gator inom planområdet 
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sker cykling i blandtrafik. Exakt sträckning av gång- och 
cykelvägen genom Kronängsparken kommer att utredas inför 
granskningsskedet av detaljplanen.

Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter sydväst 
om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnätslinjer 
vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. 

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 
upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser.
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Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Inom kvarteret Järnbäraren 
finns ett stort parkeringsgarage i två plan som kan inrymma 
parkeringsplatserna som behövs för de nya bostäderna på 
kullen. Parkeringsreglerna anger att parkeringsplatser kan 
anläggas upp till 0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt 
anslutning till bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det 
dock finnas parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen arrenderas ut som parkering för bostäder 
eller till parkeringsbolaget för allmän parkering, vilket till 
exempel kan fungera som parkering för anställda på försko-
lan och besökare till parken och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan ska 
finnas kvar, men flyttas något åt öster så att de istället ligger 
utmed gång- och cykelvägen mellan Västmannagatan och 
Billdalsgatan.

Övergripande trafikfrågor Borås Stad
För att lösa de övergripande frågorna kopplade 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. 

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafikplan. 
Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan 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 tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna kan ske i anslutning 
till Västra Nygatan och Norrby Tvärgata. 

Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs antingen ett servitut via fastigheten Bagaren eller att 
gång- och cykelvägen genom parken används för den mindre 

Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2.
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mängd trafik som behöver komma intill Norrbyhuset. För 
att det inte ska bli konflikter mellan gående, cyklister och 
biltrafik bör gång- och cykelvägen regleras med pollare som 
bara går att öppna av dem som måste ha tillgång till vägen 
och att transporter så långt det är möjligt planeras så att de 
sker vid särskilda tider. 

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 9.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker via befintlig väg framför 
byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. För att Rädd-
ningstjänsten ska komma åt framsidan i den norra byggnaden 
(Dalbogatan 16, 18 och 20) behöver vägen breddas något i 
hörnet mellan byggnaderna. 

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.

6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheterna vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nya bostäder och förskolan till 
fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en återvin-
ningsstation. Lämplig placering utreds just nu, men kommer 
sannolikt inte att hamna inom aktuellt planområde.

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt att få 
till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet. Delar av 
den sly- och blandskogsbevuxna kullen mot järnvägen i norr 
görs om till byggrätt för bostäder. Naturen på kullen är i sig 
inte värdefull att bevara och kullen används inte i någon stor 
utsträckning för rekreation. 

Biologisk mångfald och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet 
ska finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av 
rekreation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontani-
drott och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende i stadsdelen Norrby. 

Cirka 500 meter nordväst om planområdet finns Rya Åsar 
som möjliggör annan typ av rekreation som till exempel 
promenader eller löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.
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Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns ingen lagenligt skyddad natur.

Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik och Radon
Området består enligt SGU:s översiktliga jordartskartering 
i huvudsak av isälvssediment. Kullen i norr består av urberg 
och sandig morän. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. En utredning 
avseende geotekniska och bergtekniska förhållanden samt 
radon kommer att genomföras inför granskningsskedet av 
detaljplanen. Den geotekniska utredningen kommer att 
fokusera på platserna där ny bebyggelse tillåts, dvs. förskolan 
med bostäder ovanpå och bostäderna på kullen. Inom övriga 
fastigheter tillåts endast mindre kompletteringar till redan 
befintliga byggnader. Den bergtekniska utredningen görs på 
kullen där nya byggrätter för bostäder planeras.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk 
och byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna 
intill järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

För att utesluta att det inom området finns markföroreningar 
kommer en markmiljöutredning att tas fram inför gransk-
ningsskedet av detaljplanen. Markmiljöutredningen kommer 
att fokusera på platserna där ny bebyggelse tillåts, dvs. 
förskolan med bostäder ovanpå och bostäderna på kullen, 
samt på parkområdet. Inom övriga fastigheter tillåts endast 
mindre kompletteringar till redan befintliga byggnader.

8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

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 dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen plan.

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.

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 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
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en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand, något som är viktigt vid till exempel 
byggnation av parkeringsdäck. Vilken lösning som blir 
aktuell avgörs i samband med byggnation.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattning att 
den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:

 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att riskni-
vån är tillfredsställande låg. I samråd med Räddningstjänsten 
har det bedömts att det inte finns behov av ytterligare 
skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens 
stigning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen blir 
30 meter. För att ytterligare öka skyddet på bostäderna är det 
lämpligt att om möjligt bygga dem med brandskyddad fasad.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på den plats som är minst utsatt av buller från järnvägen. 
Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med riktvär-
den för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I vägled-
ningen står att de delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent ljudnivå som 
understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå som understiger 
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Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg.
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70 dBA. Det är dock upp till kommunerna att avgöra hur stor 
andel av utevistelseytorna som ska klara riktvärdena. Borås 
Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 2018 ett beslut om 
att minst 75% av de delar av skolgården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska uppfylla naturvårds-
verkets riktvärden för buller på skolgård.

Det mest kritiska i detaljplanen är byggrätten för bostäder 
som tillåts på kullen i norr. Dessa bostäder kommer att 
utsättas för buller från järnvägen och Bäckeskogsgatan. 
Det är därför avgörande att bostäderna utformas på ett sätt 
som gör att hälften av bostadsrummen vänds söderut mot 
parkområdet och att dessa fasader har bullernivåer som är 
lägre än riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Bostäderna 
ska dessutom ha tillgång till uteplatser med max 50 dBA 
ekvivalentnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

I plankartan regleras utformningen av bostäderna på kullen 
så att de ska uppfylla gällande bullerriktvärden. 

För att säkra att byggrätter för bostäder och skola inom 
planområdet är utformade på ett sätt som är lämpligt avse-
ende buller kommer en fördjupad bullerutredning tas fram 
inför granskningsskedet av detaljplanen.

En vibrationsutredning för bostäderna på kullen kommer att 
tas fram inför granskningsskedet av detaljplanen.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
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Karta som visar maxnivåer för järnväg.

förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
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10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken.

Bestämmelsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  
Inom användningen ryms även vändplats.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata och park, inom planom-
rådet. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en romb med 
en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över nollplanet. 
Utöver angiven totalhöjd får en fjärdedel av takets yta ha 
en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det gäller för alla 
byggrätter inom planområdet och innebär att det går att 
bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan vara 
gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta eller liknande.

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Mark som bara får bebyggas med komplementbygg-
nader är markerad med kryss.

Där marken är markerad med ett u får det inte byggas något, 
eftersom det kan göra det svårt att komma åt underjordiska 
ledningar som finns i området.

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med bestäm-
melsen SDB. S står för skola, D står för vård och B står för 
bostäder. Exploateringsgraden regleras genom egenskaps-
gränserna och är cirka 1300 m2. Området har två olika 
totalhöjder för att anpassa byggnaderna till omkringliggande 
bebyggelse. Åt nordväst får byggnaden bli en-två våningar 
högre än bostäderna i kvarteret Filaren och åt sydöst får 
byggnaderna inte bli högre än närmaste befintligt hus i 
kvarteret Garvaren 9. Det innebär ungefär fyra-sex våningar 
med en suterrängvåning åt sydöst. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven C som 
står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslokaler, 
bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. Exploa-
teringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär att huset 
kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på och bli tre 
våningar åt söder och fyra våningar åt norr.

Område 3 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BC1. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande, på markplan. 

Exploateringsgraden är 1100 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestäm-
melse, betecknad m1 på kartan. Bestämmelsen innebär att 
byggnaderna måste byggas så att de har hälften av sina 
bostadsrum riktade bort från järnvägen, dvs. mot den 
skyddade sidan. 

Område 4 - bostäder vid Billdalsgatan
Även detta område har bestämmelsen BC1. Exploaterings-
graden är 2200 m2 vilket är något större än vad befintliga 
byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid behov 
kunna bygga mindre komplementbyggnader som till exempel 
cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras till max 
165 meter över angivet nollplan vilket innebär att det inte är 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre. I området finns också bestämmelsen e2 vilket 
innebär att marken får byggas under och över med körbart 
bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns för att 
säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

Område 5 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1 med exploateringsgrad 2200 
m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet nollplan. 
Här gäller samma sak som för bostäderna vid Billdalsgatan. 
Byggrätten utökas något mot tidigare för att göra det möjligt 
att vid behov bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Det är inte 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre.
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Längst norr i kvarteret är det tillåtet att bygga ett parke-
ringsdäck i tre plan. Parkeringsdäcket kan bli cirka 2000 
kvadratmeter.

Område 6 - föreningslokal
I området finns en befintlig föreningslokal och marken har 
bestämmelsen C3 vilket står för förenings- och samlingslokal. 
Byggrätten är 220 kvadratmeter vilket innebär att byggnaden 
kan byggas ut med cirka 40 kvadratmeter.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader.

Område 8 - parkering
Området har bestämmelsen P vilket står för parkering. 
Marken begränsas med prickar vilket innebär att det bara får 
finnas markparkering.

Område 9 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning. I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby 
utpekat som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område 
med stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera 
med blandad användning och hög exploateringsgrad i 
harmoni med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med 
viss förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de 
rekreations- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby 
har redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 

Karta som visar de olika områden som beskrivs i rubrikerna nedan.
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från bostad till olika gröna värden. Närmast bostaden ska 
det finnas mötesplatser på 1-2 minuters gångavstånd. Inom 5 
minuter ska det finnas kvarterspark och inom 10 minuter ska 
det finnas stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att uppfylla 
dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara resor 
vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet om 
begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggsmålet 
att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att 
stärka och utveckla området som en park bidrar detaljplanen 
till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och effektiva 
lösningar i parken kan också bidra till en bättre hantering av 
dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i området.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom förberedande markarbeten och byggna-
tion med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats samt för framtida drift och underhåll av 
dessa platser (park, lokalgata samt gång- och cykelväg) inom 
planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
De avtal som bör upprättas och tecknas inför antagande av 
detaljplanen är:

 » Markanvisningsavtal mellan kommunen som säljare 
och byggherre (okänd i dagsläget) avseende det område 
som föreslås utgöra kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB).

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen kan reglera 
de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter (se 
fastighetsrättsliga frågor nedan). Överenskommelsen 
kan också reglera att servitut tillskapas för tillfart till 
kommunens fastighet Garvaren 15 över AB Bostäders 
fastighet Bagaren 1.

De avtal som förväntas upprättas efter antagande av detalj-
planen är:

 » Köpeavtal för att följa upp och verkställa ovan beskrivet 
markanvisningsavtal. 

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheten Norrby 1:1 och AB 
Bostäder i Borås som ägare av fastigheten Järnbäraren 
2. Överenskommelsen ska reglera överlåtelse av område 
med ny byggrätt för bostäder på kullen.

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarters-
mark för parkeringsändamål, bör nuvarande markupp-
låtelse upphöra och ersättas med ett arrendeavtal.

 » I ändan av Västmannagatan arrenderar Borås 
Kommuns Parkering AB ett område av kommunen 
för parkeringsändamål. Enligt detaljplanen ska parke-
ringsplatsen flyttas något österut, varpå arrendeavtalet 
behöver omförhandlas.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs av AB 
Bostäder i Borås.
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De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark ska 
genom fastighetsreglering övergå till Bagaren 1 (totalt 1137 
m2, se orange markeringar på karta) respektive Järnbäraren 2 
(3894 m2, se gul markering på karta).

Den del av Garvaren 30 som ska utgöra kvartersmark ska 
avstyckas för att utgöra en ny fastighet (3903 m2, se blå 
markering på karta). 

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av lokalgatan och 
park. Anläggningar som föreslås inom parken beskrivs 
närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. Kommunen får 
dessutom kostnader för att flytta parkeringsplatsen tillhö-
rande Borås Kommuns Parkering AB.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Tomtindelningsplan
Tomtindelningsplan 1583K-BN823/1961 fastställd 1961-
08-28 för kvarteret Bagaren och fastighetsplan 1583K-
BN18/1963 fastställd 1963-01-10 för fastigheten Järnbäraren 
2 upphävs.

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 enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

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  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör

615 m²

522 m²

3894 m²

3903 m²

BAGAREN 1

JÄRNBÄRAREN 2

Karta som visar de områden som beskrivs under rubriken Fastighetsrättsliga frågor.
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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. 

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.

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. 

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. 

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 

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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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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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



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00133 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 

1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden är positiv till placeringen av förskolan och tillstyrker 

detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad. Svaret 

översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

I planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra byggnation av en 

ny förskola med sex avdelningar i stadsdelen Sjömarken. Förskolenämnden vill 

poängtera att man vill att förskolan ska ha 120 förskoleplatser.  

Den föreslagna förskolan kommer att utgöra en del av friluftsområdet vid badet 

i Sjömarken. Det befintliga bostadsområdet intill området är en blandning av 

friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Det aktuella planförslaget möjliggör en förskola/skola i två våningar inom 

området på totalt 1700 m2 bruttoarea. Planen möjliggör olika alternativa 

placeringar av byggnad inom området så länge skyddsavstånd mot järnvägen 

hålls och riktvärden för buller klaras. 

Förskolenämnden 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 skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 

säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 

riktvärden för buller ej överskrids och att skyddsavstånd till järnväg inte 

underskrider rekommenderade avstånd.                        

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, 

Borås Stad, 2018-10-04.                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

mailto:detaljplanering@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 





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.    





Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med 
sex avdelningar i stadsdelen Sjömarken.

Området ligger vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i 
Sjömarken. Planområdets storlek är cirka 18 200 m2, varav 
cirka 9500 m2 planläggs som kvartersmark för skola/förskola 
och cirka 8700 m2 som kvartersmark för friluftsliv. Marken i 
området ägs av Borås Stad. En liten del av planområdet ligger 
inom strandskyddet på 200 meter.

Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller 
för området anger följande markanvändning: 

kraft 1955-02-08): Friluftsbad

P711 – Byggnadsplanen för del av Sjömarken, Räve-

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

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 

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.

Samråd 3:e kvartalet 2018
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. 

Den föreslagna förskolan kommer att utgöra en del av 
-

området intill friluftsområdet är en blandning av friliggande 

Aktuellt planförslag möjliggör en förskola/skola i två våning-
ar inom området. Största byggnadsarea begränsas till 850 m2

och en högsta byggnadshöjd på 8 meter, vilket innebär att 
detaljplanen medger en byggnad i två våningar på totalt 1700 
m2 bruttoarea. Utöver det medges komplementbyggnader 
på sammanlagt 100 m2. Planen möjliggör olika alternativa 
placeringar av byggnad inom området så länge skyddsavstånd 
mot järnvägen hålls och riktvärden för buller klaras. Det 
är terrängen, utemiljön för barnen, solförhållanden och 
tillfartsväg för transporter som avgör vad som är den mest 
lämpliga placeringen. På sida 6 visas två olika placeringar av 
byggnaden.

I området för friluftsliv tillåts komplementbyggnader på 
totalt 150 m2 som möjliggör exempelvis en mindre service-
byggnad vid parkeringen. 

Området har idag inga arbetsplatser. Aktuellt planförslag 
möjliggör emellertid skola och förskola, vilket innebär att 
arbetsplatser tillförs området. 

-
dens förskola, Björkgårdens förskola och Melltorps förskola. 



Gångväg längs Viaredssjön. (bild Ramboll)

Förskoletomten med omgivande kullar. (bild Ramboll)



FÖRSKOLEGÅRD

Utsnitt från illustrationskartan med förskolebyggnad placerad intill nuvarande parkering medan grönytan och kullarna blir förskolegård.

Alternativt förslag på placering av förskolebyggnad i nordväst där byggnaden utgör en del av bullerskyddet.



cirka 3 km från planområdet. Aktuellt planförslag medger 
förskola/skola. 

se vidare kapitel 5. 
Mark, Lek och rekreation.

I vägkorsningen Göteborgsvägen-Alingsåsvägen, cirka 350 

såsom pizzeria och Sjömarkens Godislada. Rakt över 

både en kyrka och en liten kiosk. Närmaste livsmedelshandel 
ligger i Sandared.

Planområdet är till viss del starkt kuperat. De nya byggna-
dernas utformning och angöring kommer inte utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer. Nybyggnation 
ska följa Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, 
fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige. Delar av 
förskolegården kommer att bli svåra att göra fullt tillgängliga 

verksamhet och lekytor ska utformas så att de inte utgör 
hinder för personer med funktionsvariationer. Områden för 
naturlek kan utgöra undantag. 

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 
tillfartsvägarna till området, Badstrandsvägen och Gräns-
vägen, passerar järnvägsövergångar, kan det skapas köer då 
bommarna är nedfällda. Planförslaget föreslår förskola som 
användning för platsen, vilket är en verksamhet som kräver 

av Badstrandsvägen. Denna kommer att förlängas ner till 
förskolan och rekreationsområdet. Utmed Göteborgsvägen 

samt en gångbana på södra sidan av vägen. 

Busshållplatser och cykelbanor (Intramap, Borås Stad).

-
gen, som ligger cirka 200 meter från planområdet, utgör ett 

Närmaste busshållplats är hållplatsen ”Sjömarken” vid 
Göteborgsvägen, i nära anslutning till Badstrandsvägen. 

-

i korsningen Badstrandsvägen-Göteborgsvägen samt utreda 
eventuell köbildning vid Badstrandsvägens plankorsning med 
järnvägen.

cirka 11 500 fordon/vardagsdygn på ett avsnitt öster om 

toppar morgon och eftermiddag vilket visar att vägen är 
ett utpräglat pendlingsstråk mot framför allt Borås. Under 

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.

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. Kapacitetsanalyser visar att korsningen 
Badstrandsvägen – Göteborgsvägen kommer att ha till-
fredsställande kapacitet även med hänsyn tagen till den 



bussar samtidigt, samt utrymme för en tredje väntande buss. 

bussar. 

Plats för angöring i direkt anslutning till förskolebyggnad 

Beroende på hur förskoletomten disponeras, kan eventuellt 
en ny angöring behöva anläggas till badresor, lämpligen strax 
söder om nuvarande tillfartsväg, dvs om nuvarande angöring 
tas bort och marken används till förskolegård. Ifall skolbygg-
naden placeras i södra delen, enligt illustrationsplanen, bör 
badresors angöring vara kvar och samnyttjas med förskolan. 

Förskolans behov av cykelparkeringar är enligt Borås Stads 

elever). Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att 
låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme.    

-

väderskydd. 

Förskolans parkeringsbehov är enligt Borås Stads parkerings-

elever). 

kunna samnyttjas av förskolan, Badresor och badplatsen. 
Parkeringsytan föreslås organiseras upp för att nyttjas mer 
effektivt. Planförslaget möjliggör en utökning av parkeringsy-
tan söderut och österut vid eventuellt framtida behov för 
friluftslivet. 

-

-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 

att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 

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.

några andra kända utbyggnadsplaner i området. 

Cirka 110 meter söder om Göteborgsvägen korsas järnvägen, 
Kust till Kust-banan, i en plankorsning med bommar. Vid 
fällda bommar ryms cirka 13 bilar i kö innan en eventuell 
kö når upp till Göteborgsvägen och påverkar framkom-
ligheten på denna. En beräkning av teoretisk kölängd vid 
olika bomfällningstider visar att magasinslängden mellan 
järnvägen och Göteborgsvägen är tillräcklig för att klara det 

skulle kunna bli aktuella tillsammans med en omreglering 
eller rekommenderad hastighet på 30 km/h. Exempel 

Badstrandsvägen-Hästhovsvägen, avsmalningar med gupp, 
siktröjning eller väglinjemålning för att smalna av vägbanan 

Sjömarkens vägförening angående eventuella åtgärder. 

-
ningen (SWECO, 2018-02-05).

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 av två 



tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 

på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 

nödvändig.

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.

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA 
och
och avlopp.

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. 

ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras på 
ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avle-

-

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3  per 100 m2 hårdgjord yta ska anläg-
gas. 

Den föreslagna exploateringen innebär ingen förändring av 

Borås har ett generellt krav på oljeavskiljning för större 



-

Området är anslutet till el- och teleledningar. Kapacitets-

och eventuellt avtal 
under järnvägen med ledningsdragning.

gör ett nytt läge.

Sjömarkens badplats är en kommunal badplats intill Viareds-

samt en lång brygga. Badet rustades upp år 2014 och har nu 

klätternät. Badplatsen har toaletter under sommartid, här 

Gångvägen till Badresors lokaler och med skoltomten på gräsytan till höger omgiven av trädbevuxna kullar (bild Ramboll).



Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. 
Inhägnandet av förskolegården bör om möjligt göras så att 
pulkabacken fortsatt kan användas. Det skulle innebära 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 

120 barn) innebär det en lekyta på minst 3000 m2. Ytan kan 
användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk 

närområdets badplatsområde för större variation och ytor. 

men hänsyn behöver tas vid placering av skolgården för att 
klara riktvärden för buller samt få tillräcklig skyddszon mot 

biotopskydd, naturreservat eller riksintressen.

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 Sjömarkenbadet 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 skulle kunna vara tillgänglig för allmänheten 
övrig tid. 

Kompensationsåtgärder ska tillämpas på grund av att områ-
-

föras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med 
höga natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv och rekreation 
inom andra delar av Sjömarksbadet.

Marken utgörs enligt SGU:s jordartskartor av morän. En 
geoteknisk utredning kommer att tas fram inför gransknings-
skedet.

-
rådet.

Planområdet ligger som närmast cirka 170 meter från 
Viaredssjön. Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. 
Strandskydd inträder vid ändring och upphävande av en 
detaljplan. Länsstyrelsen beslutade den 1 december 2014 om 
ett utvidgat strandskydd för Viaredssjön till 200 meter åt 
båda håll från strandlinje – ut i vatten och upp på land. Då 
en ny detaljplan tas fram för området kommer strandskydd 
inträda för södra delen av planområdet och för en liten del 
i väster. För den mindre delen inom kvartersmark i väster, 
14 m2, innebär planen att strandskyddet upphävs. Området 

-
sors verksamhet och kan därmed ses som redan ianspråkta-
get. För det mindre område som berörs av strandskydd anges 
i planförslaget prickmark, där byggnad inte får uppföras. 
Dock möjliggörs bullerskydd som behöver ansluta till den 

effekt. 

Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet enligt 
miljöbalken 7 kapitlet 18 c § används skäl 1, det vill säga att 
området ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften”.

Friluftsområdet Sjömarksbadet (bild Ramboll).



strandskyddet inträda i detaljplanen. Området planläggs för 
-

det ska bidra till att tillgängliggöra det större friluftsområdet. 
Planen bedöms därmed inte strida mot strandskyddets syften 
i denna del.

-
svämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för 

-
nats till +152,8 meter. Planområdet ligger på en lägsta nivå av 
+154 meter.

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
-

tetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och 

luft.

miljökvalitetsnormerna inom planområdet, inte heller som 

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 

dagvatten rinner över och igenom grönska, har viss renande 
effekt. 

Från parkeringsplatsen kan dagvattnet vara mer förorenat. 

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 

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.

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.

Stadsdelen Sjömarken har behov av nya förskolelokaler, 

tryggar även en långsiktig barnomsorg. 

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av ny 
förskola och gör att området blir mer befolkat och att 
tryggheten kan öka.

En ny förskoleverksamhet innebär möjlighet för en ny 
mötesplats i området. Skolgården kan även användas av 
allmänheten då verksamhet inte pågår och blir då en del av 
mötesplatsen som Sjömarksbadet utgör. Lokalen skulle även 
kunna användas då förskoleverksamhet inte bedrivs.

Kust till kustbanan, strax norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig och 
mängden farligt gods som transporteras på Kust till kust-
banan är begränsad. De typer av farligt gods som förväntas 
transporteras förbi området är framförallt brandfarlig vätska 
och giftiga gaser, men även brandfarliga gaser och oxide-
rande ämnen. Det kan även vara massexplosiva ämnen.

och dess farligt godsleder. För Kust till kustbanan rekom-
menderas ett avstånd på 40 meter till känslig verksamhet, 
som skola/förskola är exempel på. Detta skyddsavstånd 
kan minskas till 20 meter om en skyddande vall eller dylikt 
uppförs och till 10 meter om både en vall eller motsvarande 
uppförs och fasader brandskyddas. Viktigt att påpeka är att 
skyddsavstånden i den översiktliga riskanalysen är skyddsav-
stånd till byggnad. 

I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 

och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram framgår 
att skola bör förläggas i zon C, vilket är området längst bort 

egenskaper och förhållanden. Planerad bebyggelse bedöms 
inte följa dessa riktlinjer då skola utgör första radens bebyg-
gelse mot Kust till kustbanan och planeras på avstånd 25 
respektive 50 meter från Kust till kustbanan.

En kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods 

riskanalysen används begreppen individrisk och samhällsrisk. 
Individrisk 
närheten av en riskkälla. Samhällsrisken är risken för en grupp 

-
ningen görs bedömningen att en förskola är möjlig inom 
planområdet utifrån beräknad individ- och samhällsrisk med 
avseende på risk för olyckor med farligt gods, förutsatt att 
de i utredningen föreslagna skyddsåtgärderna beaktas vid 
ny bebyggelse. Planen reglerar dessa skyddsåtgärder genom 
planbestämmelser.

utomhus 0-50 meter från Kust till kustbanan på en nivå där 
rimliga säkerhetshöjande åtgärder värderas ur kostnads-nytta 
synpunkt. För avstånd > 50 meter från Kust till kustbanan 
hamnar individrisken på en nivå som anses acceptabel och 
där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga. 

Inomhus hamnar individrisken 0-25 meter från Kust till 
kustbanan på en nivå där rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
värderas ur kostnads-nytta synpunkt. För avstånd > 25 
meter från Kust till kustbanan hamnar individrisken på en 
nivå som anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses 

Illustration över olika avståndsintervall från Kust till kustbanan över planerad och 







minskar individrisken inomhus och hamnar på en nivå som 
anses acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga 
enligt DNV:s kriterier för samtliga avståndsintervall.

Jämfört med DNV:s kriterier innebär samhällsrisken, utan 
-

höjande åtgärder ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt. 
För bebyggelseförslaget alternativ B är samhällsrisken något 
lägre än för alternativ A.

samhällsrisken för båda bebyggelsealternativen, men fortfa-
rande på en sådan nivå att rimliga säkerhetshöjande åtgärder 
ska värderas ur kostnads-nytta synpunkt.

De skyddsåtgärder som föreslås i riskutredningen har i detalj-
planen säkerställts genom planbestämmelser. Utöver detta 
kommer bulleravskärmning, i form av vall och i kombination 

I Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller 

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. 

har beräknat ljudnivåer utomhus från järnväg för skolområdet 
utifrån två olika bebyggelseförslag. Naturvårdsverkets 
riktvärde för ekvivalentnivå på den del av skolgården som är 
avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls med 
båda bebyggelseförslagen på cirka 75 % av den beräknade 
ytan. Ytan varierar dock bland annat beroende av hur stor del 



av den östra kullen som innefattas i skolgården. Riktvärde för 
maxnivå klaras över en större yta. Båda alternativen förutsät-
ter hög bullervall/skärm åt norr samt bulleravskärmning åt 
väster med vall eller byggnad. Då terrängen är kuperad kan 

har beräknats och funnits vara lägre än ljudnivå från järn-

Om byggnad placeras enligt nedanstående bild innebär det 

på cirka fem meter där nuvarande terräng är som lägst 
och cirka 3,5 meter uppe på kullen. Om byggnaden istället 

bulleravskärmningen mot skolgården. Byggnaden exponeras 
då delvis för mycket höga ljudnivåer, vilket ställer stora krav 
på byggnadens ljudisolering.

på kullarna och som högst cirka sex meter där marken idag 
ligger lågt. En sådan vall skulle även utgöra skydd mot farligt 
godsleden. 

Genom uppförande av bullervall och eftertänksam placering 
av framtida bebyggelse, bedöms rekommenderade ljudnivåer 
att klaras för att möjliggöra tillräckliga friytor på förskolegår-
den. 

MKN för luft kan komma att överskridas bedöms därför inte 

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.

-
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.   

Bokstaven S står för skoländamål och medger att förskola 
och skola 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. 

Byggnaden får inte vara högre än 8 meter, motsvarande två 
våningar. Höjden är satt som nockhöjd, alltså inklusive takets 
höjd upp till nock. För komplementbyggnader, exempelvis 
förråd, är högsta nockhöjd 3 meter.

På skoltomten får en byggnad med en byggnadsarea om    
850 m2 byggas. Byggnadsarean är den yta som byggnaden 
upptar på marken. Utöver detta får komplementbyggnader 
byggas med en sammanlagd byggnadsarea på 100 m2. 

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 n3 innebär att det fortsatt ska vara det. 
Bestämmelsen n2 möjliggör utökning av parkeringsytan, att 
en ny 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.

Bestämmelsen m1 innebär att det är möjligt att bygga en 
barriär mot järnvägen vilken behövs på grund av farligt 

25 meter från närmaste järnvägsspår) ska utformas för att 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse, bestämmelsen n3, 
på grund av närheten till farligt godsled. Bestämmelsen m2 

möjliggör uppförandet av bullerskydd, såsom plank, inom 

byggnad.

Bestämmelserna avseende byggnadsteknik b1, b2 och b3 är 
skyddsåtgärder som krävs inom 50 meter från den farligt 
godsled som järnvägen utgör.



och nya ledningar samt att möjliggöra utrymme för att kunna 

Strandskydd upphävs för en liten del av planområdet genom 
planbestämmelse för att möjliggöra bullerskärm för skolgår-
den.

En skyddsbestämmelse har införts för skolområdet för att 
säkerställa att en barriär uppförs längs järnvägen, som ska 

rinna in i skolområdet. Denna skyddsåtgärd är ett villkor för 
att få startbesked för förskola/skola. Förslag på barriär kan 
vara vall, dike eller plank/vägg som är tät i nederkant. 

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de 
placeras i takets plan.

Planen strider inte mot Borås Stads vision. 

-
gen 2018). 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.

bebyggelse kan använda den redan utbyggda infrastrukturen. 
Förtätning och samutnyttjande av resurser bidrar till ett mer 
hållbart samhälle. 

Kommunfullmäktige godkände 2007-06-25 ett planprogram 
för Sjömarken Centrum som riktlinjer för kommande 

utvecklingen av Sjömarken. Aktuellt planområde anges som 
lämpligt för bostäder och skola.  

Planförslaget anses vara i enlighet med planprogrammet.

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-

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 
-

visning i förskolans närområde).

enligt planförslaget innebär samutnyttjande av redan 

Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under rubriker som ny bebyggelse, buller 
eller risk.

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/skola samt friluftsliv och i planbe-
stämmelser hanteras risk och möjligheten för skyddsåtgärder. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras för att de uppkomna 
miljöfrågorna kan hanteras genom planprocessen och vid 
behov genom särskilda utredningar, och att eventuella 
kompensationsåtgärder ska undersökas i denna plan. Dessa 
kommer att redovisas i granskningshandlingen.

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.



Strandskydd och allmänhetens tillgång till badplatsen 
och rekreationsområdet.

Geoteknik.

inom planområdet. Exploatören ansvarar för samtliga 
åtgärder, utförande och kostnader gällande byggnads- 
och anläggningsarbeten inom denna kvartersmark.

För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 

investeringsprojekt, en egen post i budgetframställan. 
Denna kvartersmark består i huvudsak av en väg och 
parkering. För fastigheter som har hårdgjord yta större 
än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Oljeavskil-
jare och den centrala fördröjningen av dagvatten för 
parkeringsytorna som föreslås ske inom planområdet 
genom damm eller magasin samt avstängningsfunktion 
för släckvatten bekostas av investeringsprojektet och 
exploatören ansvarar för att åtgärderna blir utförda. 

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 

-
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.

åtgärder, exempelvis enstaka förhöjda ytor, kommer att 
behövas. Likaså föreslås en förlängning av trottoaren 

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.

utbyggnad samt framtida drift av allmänna anlägg-
ningar 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. 

Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt vid 

Badstrandsvägen på andra sidan järnvägskorsningen. 
Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar även för den eventuella kapacitetshöjning som 
kan krävas.  Dialog och 

under järnvägen i samband med ledningsdragning.

som exploatören tecknar avtal med. 
försörjning.

Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan exploatören och 
Borås Stad avseende förskolans tomtområde.

korsa under järnvägen med ledningsdragning för elledningar.

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 

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Räveskalla 
1:36, som ägs av Borås Stad.

De delar av planområdet som omfattas av kvartersmark 
-

het. Hästhovsvägen och del av Badstrandsvägen ingår i 
gemensamhetsanläggningen Räveskalla ga:3, som förvaltas 



av Sjömarkens Vägförening. Lantmäteriet, som ansvarar för 
fastighetsbildningen, kan komma att besluta om att den nya 
fastigheten ska få del i Räveskalla ga:3.

-

kopplas till en exploatering men bedöms vara nödvändiga för 

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 

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 

som kommer att behövas.

Exploatören får kostnader för de kompensationsåtgär-
der som krävs i och med exploateringen.

Exploatören får kostnader för att dagvattnet tas om 
hand och för anläggandet av de fördröjningsmagasin 
som krävs.

För den del av kvartersmarken som är för friluftsliv, 

investeringsprojekt, 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 fördröjningen 
av dagvatten för parkeringsytorna som föreslås. Fritids- 

framtida skötseln av denna kvartersmark.

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 

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 kvarters-
marken för skola, förskolas avgränsningar. Om Lantmä-
teriet vid kommande fastighetsbildning beslutar att den 
nya fastigheten ska få del i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla ga:3, så får exploatören kostnader för de 
utdebiteringar som Sjömarkens Vägförening beslutar 
om.

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

2016-12-
19)

Undersökning av betydande miljöpåverkan



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.

Michaela Kleman Job van Eldijk
Plan- och bygglovschef Plankonsult

Anders Graad
Mark- och exploateringsingenjör



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.

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 

användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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 

kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

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 

-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 

på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta
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.



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. 

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 

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.

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 

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. 

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. 

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. 

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 

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.

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 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
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Yttrande över för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 

m.fl. Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden är positiv till placeringen av förskolan och tillstyrker 

detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen. Svaret 

översändes till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

I planbeskrivningen framgår att planens syfte är genom förtätning av bostäder, 

kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda 

ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är också att skapa en ny förskola på 

Druvefors med 120 förskoleplatser.  

I det aktuella planförslaget är förskolan integrerad med bostadsbebyggelsen och 

angörs från Druveforsvägen. Placeringen har utvärderats utifrån buller, partiklar 

och närhet till farlig godsled för att säkerställa att det är lämpligt.  

Förskolenämnden 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 skall kunna ske utav vårdnadshavare, och för att 

säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor till och från förskolan. 

Förskolenämnden påtalar även vikten av att genomföra åtgärder så att 

riktvärden för buller och partiklar ej överskrids och att avstånd till farlig gods-

led inte underskrider rekommenderade avstånd.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., 

Druveforsvägen, 2018-10-10.                               

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 





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. 

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. 

•
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.





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 Druve-
forsvägen. 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. 

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 

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 

-
redogörelsen.

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.

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 
-

byggnaden. 

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. 



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



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 

• Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för allmän platsmark. 

•
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. 



Vårdag jämningen kl. 10.00

Vårdag jämningen kl. 16.00

En skuggstudie har gjorts för att undersöka den skuggbild-
ning som kan uppstå i samband med ny bebyggelse. 

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 



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. 

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-

Mitt emot Kamelian 5 planeras ett punkthus med centrum-
verksamhet i markplan och 16 våningar bostäder.

Möjligt sätt att bebygga området enligt förslaget.



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 

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.



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 

mellan byggnaden och gatan och grönytor sköts omsorgsfullt. 
Andra delar har slutna bottenvåningar och gaturummet 
präglas av storskalig markparkering. 

det tre områden att fokusera på: 

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. 

Området präglas av slutna bottenvåningar. Arbete pågår i 
denna detaljplan. Behov av funktionsblandning, publika bot-
tenvåningar och kvalitativa grönytor.

Området präglas av slutna bottenvåningar. Planuppdrag 

funktionsblandning och publika bottenvåningar.

Till vänster är Gamla Åkerlunds spinneri. Fasaden har fönster vilket innebär en 
viss koppling mellan byggnad och gata. Entrén leder till publika verksamheter så 

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 



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 

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 

för att ge tillräckligt skydd för buller till bostäderna, och 

mellan byggnaden och riksvägen 40 som andra kontorshus 
längs riksväg 40, samt att höjden inte ska bli en för kraftig 
kontrast mot Spinneriet.

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 

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.  

Mitt över Druveforsvägen ligger Spinneriet (Gamla Åker-
-

nad. Den monumentala tegelbyggnaden utgör ett landmärke 

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 

karaktär. Idag består byggnaden av källare och fyra våningar 
med stora rumshöjder, som mest ca 4,5 meter. 

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. 

till nya lokaler under året. Den planerade bebyggelsen 
innehåller handel, kontor och förskola vilket skapar nya 
arbetsplatser. 

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 

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. 

Planområdet är plant längs Druveforsvägen och mycket 
kuperat mot Druveforskullen. Druveforsvägens gång- och 



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. 

Druveforsvägen stannar busslinjerna 2 och 7, och inom 500 
meter ligger Södra Torget där alla stadsbusslinjer passerar. 

planområdet. 

att ta sig med bil från planområdet mot målpunkter längs 
riksväg 40 belastas framförallt Brodalsmotet och Annelunds-
motet. Brodalsmotet nås via Sven Eriksongatan och 

är Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhult och Jönköping. För 

Knalleland, belastas Kungsleden. För resor till målpunkter 

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.

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 

bebyggelseutvecklingen i ovan nämnda stadsdelar så kommer 

I samband med planens genomförande kommer gång- och 
cykelvägen längs Druveforsvägen breddas. 

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).



med bostäder i aktuellt läge.

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. 

-

en potential för högre andel hållbara färdmedel. 

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från 
-

ningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens 

Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikro-
simulering. Analyserna visar att kapaciteten är tillräcklig 

-

-

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 

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.

tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 

på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.



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 

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. 

Infart till bostäder, parkeringshus-/kontor, förskola och 
handel sker från infart i Druveforsvägen. 

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 

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. 

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.

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

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 

Efter synpunkter i samrådet har en utredning om dagvatten 
-

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.

-
de, har studerats med hjälp av MSB:s portal för översväm-

vattennivån nå upp till västra sidan av Druveforsvägen, 
men inte längre än så. Enligt MSB:s kartering förväntas 

marköversvämning inom det aktuella planområdet.

Utifrån tillhandahållna skisser avseende utformning av 
planerad bebyggelse bedöms skyfall kunna avrinna ytledes ut 

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.

föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät för dagvatten, 



ca 25,5 m3

andelen hårdgjorda ytor, reduceras behovet av magasinsvo-

fjärrvärmenätet. 

Området är anslutet till el och teleledningar.

Transformatorstationen i planområdets södra del kommer 

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.

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. 

Den södra och östra delen av planområdet är idag 

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.

-
minnen.

En geoteknisk utredning har utförts av ÅF Infrastructure 

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 
-

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.

grundvattennivån ska beaktas och bör inte genomföras innan 
påverkansområdet utretts. 

Efter synpunkter i samrådet kompletterades den geotekniska 
utredningen med en bedömning av bergtekniska förhål-

i alla förekommande bergslänter och bergschaktslänter inom 
planområdet. Kompletteringen inkluderar även bedömning 
av bergstabilitet utifrån planändamålet (ÅF Infrastructure 

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-
-

tering med selektiv bultning kan bli nödvändig.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av 











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-

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 

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 

att förorening över KM förekommer i ett antal punkter på 
delar av nu aktuellt undersökningsområde. Bedömningen av 

som har tagits under detta djup har inte föroreningar över 

-
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. 

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, 

därmed utföra ett bättre underlag för kommande entrepre-
nad. 

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, 

från området närmast strandlinjen,

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft.

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.



Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 

ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 

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 

bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

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 

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.  

Druvefors har ett stort behov av nya förskolelokaler, genom-

tryggar även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet 

detta får nära till en förskola som också kan bli en viktig 
mötesplats. 

Druveforsvägen är ett viktigt urbant stråk där många rör sig 
till fots eller med cykel. Industribyggnaden och markparke-

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 

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 

krav för bostäder och förskola, och det har stark påverkan 
på rekreationsvärdet på en park. För luftföroreningar är 

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.

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 

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-



se. Riksväg 40 har ett förstärkt räcke som byggdes i samband 

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 

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 

och centrumverksamhet. Detta område skyddas av parke-
rings/kontorshuset. På detta avstånd står förgiftning för mer 

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. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-

riksväg 40

Parkering

Kontor, handel

Bostäder

Förskola

Grundprincip markanvändning nära riksväg 40.

riksväg 40
Parkering, kontor

Bostäder

ev. kontor

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, 
-

är den prognos som ligger längs fram i tiden, och innebär 

vara ca 10 år efter planens genomförandetid. Ljudnivåer från 

Resultaten visar att ljudnivå på innergård klarar sig väl under 

70 dB, även ytor söder om området lämpar sig för utevistelse. 

Vidare visar resultaten att samtliga bostäder kan uppfylla 

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. 



Närmaste järnväg är kust-till-kustbanan som ligger 350 
meter från planområdet och påverkar inte bullernivån inom 
planområdet. I de utpekade korridorerna för Götalandsbanan  

visar de olika korridorernas bullertillskott. (Miljökonsekvens-

Utifrån den går det att se att området skulle påverkas något 
ljusgrön och mörkgrön korridor. Övriga korridorer går det 

eller 0-alternativ. Kommunens bedömning är att det inte är 
motiverat att avvakta med planarbetet på grund av detta.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

-

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 

påverkar spridningsmöntret. För att klargöra detta gjordes 
-

Beräkningarna av NO2 för nuläget visar på höga halter för 
dygns- och timmedelvärdena, och MKN överskrids på och 

på väsentligt lägre halter av NO2. 

Den huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att 

per fordon minskar så minskar den totala emissionen/väg 
i detta fall (för avgasdelen av utsläpp, samma gäller inte för 

Emissionerna av NO2 från de lokala vägarna är beräknade 
med modellen HBEFA version 3.3, som beräknar emissions-

-
tans sammansättning. Mellan år 2017 och 2022 beräknar 
HBEFA att utsläppen per fordon kommer att minska med 

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 

-
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 

kör i samt även beroende av de lokala meteorologiska förut-

-

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 

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 

på norra sidan av byggnaden, men det är såklart en fördel att 

lägst.

För att kunna bedöma hur haltnivåerna påverkas vid 

en 3D-beräkning för området. För bebyggelsen längs 
Druveforsvägen söder om väg 40 ses inga överskridanden 
av varken MKN eller miljökvalitetsmålen varken för nuläget 



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 

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.

Druveforsgatan breddas för att möjliggöra separerad 
gång- och cykelväg, detta markeras med HUVUDGATA på 
plankartan. 

kommer fortsätta vara kommunal mark som sköts som Natur.

Byggrätten närmast motorvägen planeras att användas 
för parkeringshus och kontor. Närmast Druveforsvägen 
är det tillåtet med en mindre handelslokal. Det ska också 

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. 

och ska vara inom det område som inte är prickat. Eftersom 
farligt gods transporteras på riksväg 40 ska fasaden ditåt vara 

-
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. 

Inom denna yta får bostäder, förskola, kontor, centrumverk-

Se illustration ovan. En innergård skapas ovanpå bjälklaget 

Trappa till innergård

Planterbart bjälklag
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för parkeringen. Balkonger och uteplatser är tillåtet mot 
innergården och mot Druveforsvägen över en fri höjd av 4,5 
meter. 

Mot Druveforsvägen ska entréer och uppglasade partier 

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 

arkitektonisk kvalitet då byggnaderna blir synliga från många 
håll.

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.  

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 

att tillgången till grönytor säkerställs.” Detaljplanen möjlig-
gör detta. 

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.

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” 
-

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.  

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 

liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

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.

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.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 



framtida drift och underhåll av allmänna platser (huvudgatan 

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 

emellan.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
-

sörjning.

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-

ansvarsfördelning för ombyggnation av Druveforsvägen, 
inom planområdet. Avtalet bör också reglera de marköverlå-
telser som detaljplanen förutsätter.

Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 

Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen.

-
staden 1:1 som omfattas av kvartersmark ska genom fastig-

genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Druvefors 1:1. 

aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar 

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.

och transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB. 

som skapas i detaljplanen. Ledningsrätten behöver omprövas 
i samband med att transformatorstationen och kablarna 

-
formatorstation och starkströmskablar som placeras inom 
kvartersmark säkerställs lämpligen i samband med ompröv-

Inom kommunens fastigheter, på ytor som avses överföras 

dagvattenledningar tillhörande Borås Energi & Miljö AB 
samt belysningskabel tillhörande Borås Stad. Om ledning-

ledningsrätt eller servitut i samband med fastighetsbildning.

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
-

tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 

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.

planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark.

Finansiering av ombyggnation av Druveforsvägen regleras i 

av ledningar och transformatorstation som erfordras för att 

-
törens fastighet som detaljplanen medför.

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 



Fastighetsplan fastställd den 18 augusti 1950 upphävs för 

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.

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Geoteknisk utredning (ÅF-Infrastructure AB, 2016-08-

Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

Utredning skyfall och dagvatten (Norconsult, 2018-08-

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Michaela Kleman Agnes Sandstedt
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Johannes Olsson



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 

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.

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. 

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 

-
redogörelsen.



Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare yttrande att försko-

övrig bebyggelse. Tillgängligheten till förskolan ska vara god 
från Druveforsvägen.

Förskoleutformning som för med sig infrastrukturåtgärder 

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.

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. 

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

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-

Luftkvalitet - Generellt anser Länsstyrelsen att vid förtät-

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 

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 

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. 

-
-

lerförordningen.

Det behövs en planbestämmelse som reglerar att parkerings-

behöver även klargöras inom planprocessen ifall det går att 
uppnå bullerriktvärdena för den planerade förskolan.

bullerberäkningen ska ge ett bra resultat.

Farligt gods - Med tanke på det riskutsatta läget behöver 
planen säkerställa att parkeringshuset ska vara uppfört innan 



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.

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 

vägsträckan förbi planområdet.

-
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 

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.

Luftkvalitet - Luftkvaliteten har utretts vidare och 3D-sprid-

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 

behöva vara smålägenheter och/eller ha balkonger som 
dämpar bullervärdet vid fasad. 

-
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. 

-
bestämmelse om att ”dike eller vall som hindrar spridning 

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

-
planen tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan 
och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till.

Buller - Bullerutredningen använder inte samma data som 
-

ningen s. 4 skrivs Antal fordon per medeldygn. I kartan ovan 

-

Bländningsskydd vid Vasagatan - Enligt tidigare mailkonver-

på Vasagatan för att förhindra bländning och därmed öka 



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?

kommunen ska använda sig av prognos för år 2040, inte år 
2025.

-

Enligt ÅVS Noden Borås kommer Brodalsmotet, mest 
troligt, få köer ut på väg 40 tidigare än Annelundsmotet. 

utsträckning än Annelundsmotet. Då planen även påverkar 

konsekvenserna av planen även för Brodalsmotet.

måste presentera HUR kommunen arbetar med att minska 

underlag i dokumentet.

syn i och med ÅVS Noden Borås samt tillhörande avsiktsför-
klaring och överenskommelse.

-
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 

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. 

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.

Buller - Bullerutredningen är baserad på de siffror som 

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. 

gjorts för 2017 och 2022, för partiklar har spridningsberäk-
ningar gjorts för 2017, 2022 och 2030. Spridningsberäkning-

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. 

-

översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram 
till.

-
ket och fått klartecken att fortsätta planarbetet. 

Park/trappa kommer främst användas till innergården och 
bör därför vara kvartersmark. 

Transporter med större fordon till förskolan måste kunna ske 
på säkert sätt. 

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. 

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. 



Sanering - Bra att informationen om sanering regleras i 
plankartan. 

Utformning - P-hus/kontor behöver få en tilltalande utform-
ning.

Till granskningsförslaget planeras inte längre park, utan 
kullen föreslås bli skolgård/bostadsgård. 

Det behövs ett U-område för vattenledning vid Vasastigen.

Då förskolans placering har ändrats så ingår inte längre 
Vasastigen i planområdet. 

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 

Borås Stadsnät har ledningar i anslutning till planområdet. 
Dessa är förlagda i GC-bana längs Druverforsvägen och 
i trottoar längs Kellgrensgatan. Ledningarna beaktas vid 

Noteras. 

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-

Parkeringarna ska nås från norr, detta förtydligas i planbe-
skrivningen och genomförandebeskrivningen. 

Tillstyrker förslaget till detaljplan. Vid ett kommande 
bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende 
enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktions-

hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är också 
viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är 
god.

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.

Lokaliseringen i staden är bra. Det är stort behov av förskola 
i centrum. Tomtens läge och utformning ger dock utma-

-
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 

vidare åtgärder. Det är av stor vikt att friytans storlek bevakas 
i det fortsatta planarbetet. 

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 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljpla-
nens intentioner.

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.

Planbeskrivningen har uppdaterats för att förtydliga detta. 



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 

-
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 

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.

Hållplatsen ligger inte inom planområdet, och ombyggnad/
tillgänglighetsanpassning av hållplatser regleras inte i detalj-
plan.

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 

ett brottsförebyggande perspektiv. I övrigt har polisen ingen 
erinran.

Synpunkterna noteras. 

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.

I granskningsförslaget föreslås kvartersmark för bostadsgård 
och skolgård istället för park.

Synpunkten noteras. 

Försvarsmakten har inget att erinra.

I sin skrivelse, som är undertecknad av 15 sakägare och 2 
övriga framförs synpunkter på förskolans placering och 

-

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 

trädgårdssida för renoverings- och trädgårdsarbeten samt för 
räddningstjänsten.

bebyggas eller användas som lekyta.
4. Det har nämnts att förskolan kan nyttja den allmänna 
lekplatsen på kullen. Linnéagården (med 5 avd som enligt 

-
ment idag. Det är en allmän lekplats som även avses för 
barn med daglediga föräldrar. Ytterligare 120 barn innebär 

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 

gällande detaljplan som en lugn oas.
2. Druveforskullen är i gällande plan 187 säkrad som grön-

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 



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 

genväg över kullen, promenerar, leker och lär, rastar hunden, 
plockar hallon, vitsippor. 

bostad, arbete och buss.
2. Förskolans placering enligt Samrådshandling innebär att 

-
tan och korsningen Vasagatan/Vasabergsgatan har redan idag 

3. Sikten i korsningen Vasagatan Vasabergsgatan är dålig och 

4. Vändplatsen behövs för att stora fordon ska kunna vända – 

för Vasabergsgatan.
5. Vändplatsen måste även kunna användas för att ta sats 

halt.
6. Nuvarande lilla grönområde/slänt norr om Blåelden 4 
måste bevaras. Behövs som slänt och avskärmning mot ökad 

i anslutning till det urbana stråket vid Druveforsvägen. Det 
innebär kortare gångväg mellan bostad och förskola för 

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 

3. Angöring och parkering förutsätts ske på likartat sätt som 

4. Förskolan kan placeras antingen integrerad i bostadsbebyg-

söder därom som har ett soligt läge.
5. Den föreslagna parken kan samordnas med barnens lek.

den allmänna lekplatsen utgöra ett komplement.

Synpunkten tillgodoses genom ny placering av förskolan. 
Planområdets avgränsning förändras också så Vasastigen och 
området norr om Blåelden 4 inte omfattas av detaljplanen.

Sakägarna har synpunkter på höghuset för att de kommer 

få mer insyn. De valde att köpa lägenhet på den högsta 
våningen är på grund av just mindre insyn, vacker vy och 

påverkade?

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 

punkthuset norrut så hade det inte varit möjligt då buller-

att byggnaderna närmast Spinneriet håller samma höjd som 
Spinneriet. 

Sakägaren har synpunkter på presenterad detaljplan, då 

-

förstöra parken genom att dölja den med ett höghus framför. 

Synpunkten tillgodoses inte. Se svar till Kyrkogårdsgatan 19.

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. 

Druveforsvägen då det tillkommer ytterligare 200 lägenheter 

rusningstider åt alla håll.

Synpunkten tillgodoses inte. Angående skugga och placering 
se svar till Kyrkogårdsgatan 19. 



-
planen tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan 
och det som utredningen ÅVS Noden Borås kommit fram 
till.
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Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 

Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan 

för Kvarbo 2:1, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 

Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 

Stad. Svaret översänds till Samhällsbyggnadsnämnden.         

Ärendet i sin helhet 

I planbeskrivningen anges att syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka 

befintliga byggrätter, för att möjliggöra åretruntboende i samband med VA-

sanering. Inom aktuellt planområde finns 70 bostadshus där flertalet är av 

sommarstugestandard. Aktuellt planförslag tillskapar inte fler byggrätter utan 

möjliggör större byggrätter för befintliga fastigheter.  

I samband med att områden förtätas med bostäder vill Förskolenämnden påtala 

vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av förskolor.                

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, 

Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås 

Stad                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se




Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 
respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid 
Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen 
och riksväg 42. Ärtingen är kommunens reservvattentäkt 

ledningar för vatten och avlopp anläggs mellan planområdet 

standard i och med föreslagen ändring.
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ter, för att möjliggöra åretruntboende i samband med 

Planområdet är beläget i Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad 
centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42.

Planområdet omfattar ca 19 ha och all mark är privatägd.

Ändringen omfattar två byggnadsplaner, P 454 från 1958 
respektive P 491 från 1961.  

Byggnadsplan P 454
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande delar 

och 1:69 i Fristads socken och kommun, Älvsborgs län. Plan
området är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i väster mot 

öster och söder mot Påtorp 1:1, 1:58 och 1:59. Planområdet 

sandjord och bildar en jämn sluttning ned mot sjön Ärtingen.

Byggnadsplan P 491
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande 
del av Kvarbo 2:1 jämte avstyckade fastigheterna Kvarbo 

Planområdet är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i norr 

mot sjön Ärtingen och i öster mot ett område av Påtorp 1:1. 
Planområdet omfattar ca 6 ha och består av skogsmark och 

bildar en jämn sluttning mot sjön Ärtingen. 

Ovanstående byggnadsplaner upphör att gälla, när ändring
arna vinner laga kraft. Fortsättningsvis kommer de båda 
områdena att refereras till som ”planområdet” alternativt 
”planförslaget”.

Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, 
Kullasand och Hovalida av Kommunfullmäktige. Byggnads
nämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att upprätta en ny 
detaljplan för området. 

fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas. 
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att 

av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare 

översteg vad som var ekonomisk rimligt att investera i 
fastigheterna. 

följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet 

lämnade ett yttrande för ärendet. I yttrandet beskrivs att 
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning gällande att 
enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta fall. 

övrigt inte var tillräckligt förankrat inom kommunens egen 
organisation, att genomförandefrågorna inte var tillräckligt 
utredda och arbetet stannade därför av. 

na att det gamla uppdraget avslutades och gav förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större 

utförd. Det nya planuppdraget inkluderar inte tillskapandet 
av nya byggrätter.

ringsplan för området.

bygglovschefen via delegation att sända detaljplanen på 
samråd.

Samråd 1 kvartalet 2018
Granskning 3 kvartalet 2018

Laga kraft 1 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga omfattande synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Lednings
omläggning är beräknad att påbörjas våren 2019.



Miljöbilder från planområdet.

ordnade utmed gatunätet. Flertalet av husen är av sommar
stugestandard och relativt små. 

I gällande plan får varje fastighet bebyggas med ett bostads

maximalt 80 kvm, varav komplementbyggnader får vara 
maximalt 20 kvm. Denna bestämmelse upphävs i samband 
med planändringen och istället tillkommer en bestämmelse 
om en exploateringsgrad av 20 % dock ej mer än sammanlagt 
250 kvm, vilket bedöms som rimligt med tanke på områdets 
småskaliga och grönskande karaktär. 

Tomterna inom området regleras till minst 800 kvadratmeter.

Planen medger endast bostäder och kommer troligen inte att 

Tillgängligheten till planområdet bedöms som god. Tomterna 
inom planområdet nås via gator med svag till måttlig lutning. 

satta personer, dels mellan parkeringsplats och entré samt 

Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning, fastställt i februari 2009 av 
Kommunfullmäktige. 

gatunät har en låg standard och består i huvudsak av relativt 
smala grusvägar med små möjligheter att vända eller mötas. 
Enligt gällande detaljplaner (från 1959 och 1961) anger 
planförslaget en gatubredd på sju meter. 



bebyggelse inte får uppföras inom 30 meter från vägområdet. 
Ingen ny bebyggelse planeras inom det byggnadsfria området. 

cykelbana till planområdet från Fristad, som dock ligger 
längre fram i tiden. 

42 förbi planområdet med drygt tio bussturer i vardera 

ning till planområdet.

Parkering för boende i området förutsätts ske på 

en parkeringsplats vid badplatsen nedanför Ärtingevägen. 
Förutsättningarna för gästparkering förändras inte i och med 
aktuellt planförslag. 

växande befolkning. 

tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 

på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

till riksväg 42 påverkas inte vid ett genomförande av 
planförslaget. På sikt är tanken att samförlägga utfarterna till 

Riksväg 42, strax norr om planområdet, är av riksintresse 

kommunikationer innebär att vägen ska skyddas mot åtgärder 

som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av vägen som 
kommunikationsled. Planförslaget förväntas inte påverka 
riksintresset negativt.

Inga andra riksintressen berör planområdet.

ett glesbyggt område i väster, varit ute på samråd under 2011. 

Området är idag inte anslutet till den kommunala allmänna 

gemensamma vattentäkter och avloppsanläggningar. Områ
det är av Miljönämnden klassat som ett saneringsområde 

Dagvatten tas om hand i kommunala ledningar som byggs 

på tre till fyra punkter. En dagvattenutredning upprättas i 

eftersträvas, men andra krav på uppvärmning eller energiåt

ställas i detaljplanen.

För att få bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 

Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings



Planområdet sluttar från ca + 171 i nordost till ca + 153 
meter över stadens nollplan, vid sjön i sydväst. Planområdets 
centrala del är obebyggt med skogspartier som domineras 
av gran med inslag av enstaka lövträd som björk och asp. 
Områdets bebyggda delar har relativt stora tomter med 
uppvuxna trädgårdar och mycket natur. Strandremsan är 
delvis bevuxen med tall och al och innehåller en badstrand 

och i dess direkta närhet, både utmed strandkanten och 
genom skogspartierna.

skifteslandskap med raka vällagda stenmurar som avgränsar 
åkrarna, vilka avbryts av betade glesa björkdungar. Området 
är en av länets kvarvarande ljunghedar och ligger dessutom i 

är karaktäristisk med ljung, slåttergubbe, svinrot, backtimjan 

naturvärde.

skapsbilden med stenmurar och död, stående ved. Fällmossa 

Området bedöms ha klass III – högt naturvärde. 

Ovan beskrivna områden anses inte beröras av aktuellt 
planförslag. 

Med stora tomter och mycket natur i och runt planområdet 

nedanför Ärtingevägen. 

Planområdet pekas inte ut som särskilt värdefullt i kommu
nens Grönområdesplan.

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordarts
karta utgörs planområdet till största del av sandig morän. 

urberg samt kärrtorv.  Då planförslaget endast medger 

att vidare utredning gällande områdets geoteknik inte är 
nödvändig.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom
råde avseende radon. 

skulle vara förorenad. 

En mindre del av planområdet i sydväst utgörs av vattenom
råde. Ärtingen är en oligotrof (näringsfattig) sjö men med 
tendenser till näringspåverkan. Dessa förhållanden märks i 

övertäckt med trådformade grönalger. Stränderna kantas 
av mindre vassruggar och förhållandevis smala och glesa 
vassbälten. De förhållandevis sparsamma näckrosbestånden 
tyder också på näringsfattiga förhållanden. Ärtingens botten 
har ett omfattande bestånd av undervattensväxter, vilka i 
vissa fall kan täcka bottnen helt. Styvt braxengräs förekom
mer även som sparsamt inslag i bottenvegetationen. Sjöns 
botaniskt mest intressanta inslag är kransalgen Chara vulga

ett relativt stort antal vattenväxter tyder på goda biologiska 
förhållanden och vatten med god kvalitet. 

Ärtingen omges i huvudsak av skogsmark. Sjöns strandlinje 
är till övervägande delar relativt tvär och består av stenblock 

med mört, abborre, gädda, sutare, regnbåge, sik och siklöja. 

sparsam. Storlom och skäggdopping har noterats, men det 

tillfällen liksom ormvråk. Sjön är en av kommunens reserv
vattentäkter.

som vattenområden. För att reglera användningen av 
Ärtingen och säkra det allmänna intresset, att ha fritt 
tillträde till strand och vatten bibehålls planbestämmelsen 
om vattenområde och en ny planbestämmelse läggs till som 
lyder att endast en gemensam brygga får anordnas, längs med 
strandremsan. 

då inget nytt utlopp skapas när vatten och avlopp byggs i 
samband med detaljplaneändringens genomförande. 

Borås Stad ansökte 2002 om tillstånd för att få bortleda 
råvatten från sjön Ärtingen vid Fristad för kommunal vatten
försörjning m.m. Domslut från miljödomstolen resulterade i 

vid utloppet ur sjön Ärtingen och med denna reglera vatten
ståndet i sjön. Kommunen har vattenrättslig rådighet för att 



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.

2016 måttlig ekologisk status och uppnådde inte god kemisk 

området bedöms planförslagets genomförande bidra till att 
miljökvalitetsnormerna påverkas positivt.

Då planförslaget inte medger någon ny bostadsbyggnation 
bedöms åtgärder gällande omhändertagande av släckvatten 

släckvatten. 

Planförslaget möjliggör att samtliga fastigheter inom planom
rådet har möjlighet till åretruntboende, det innebär troligen 

bor och rör sig i och kring området.  

Bebyggelsen uppfördes ursprungligen som sommarhusbebyg
gelse, men i och med utökade byggrätter kommer troligtvis 
områdets identitet förändras och över tid gå mot större hus 

Transporter med farligt gods kan förekomma på riksväg 
42. Ingen riskutredning har utförts i samband med detta 
planarbete.

En riskutredning för ett annat planområde utmed riksväg 
42 har däremot utförts och redovisas i en rapport av Bengt 

landena skiljer de båda planområdena åt så till vida att det 
går betydligt färre fordon förbi Påtorp än Sparsör, mindre 
än hälften så många tunga fordon. Om andelen fordon som 
transporterar farligt gods är proportionerlig på de båda 
vägsträckorna bör risken för olyckor vara betydligt mindre 
utmed planområdet i Påtorp.

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Enligt 

reglera vattenståndet i sjön där högsta nivån är +152,2 och 
lägsta nivån får vara +151,1. 

De dagvattenledningar som planeras byggas, ska fördröjas i 

och är obebyggd. Även mindre utlopp planeras byggas och 
erosionsskyddas med fördröjning och ska inte ha någon 
direkt anslutning till någon recipient. Den hårdgjorda ytan 
inom planområdet består i huvudsak av tak då gatorna består 
av grus. Det är därmed viktigt att försöka bevara grusgatorna 
för att på så sätt fördröja och undvika ett snabbare vatten

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund

buller och luft.

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvattet inom planområdet är god kvanti
tativ status och god kemisk status.

Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 

omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 

till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 



meter. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer anges ett riskhante

säkerhetsmarginal och några säkerhetsåtgärder bedöms inte 
vara aktuella. 

Planområdet ligger långt från andra farliga verksamheter och 
andra riskutredningar bedöms inte som nödvändiga. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det ska efter
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.”

om 10 år. Ingen fastighet inom aktuellt planområde berörs av 
förhöjda bullervärden enligt utredningen, varken i nuläget 
eller i det beskrivna framtidsscenariot.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 

människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 

inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Nuläge över dygnsekvivalent ljudnivå. Delar av planområdet är ungefärligt utmarkerat med röd linje. 



De planbestämmelser som ingår i de ursprungliga planhand
lingarna, P454 och P491, överförs till aktuell ändringskarta.  
Detaljplaneändringen innefattar både upphävande och tillägg 
av planbestämmelser. 

kvar sin användning. Gatorna har enskilt huvudmannaskap, 
vilket innebär att kommunen inte är ansvarig för skötsel och 
underhåll. 

kommer att vara allmän plats. Enligt gällande detaljplan 
P 454 går en bäck genom området och har i planen utlagts 
som parkstråk, vilket även fortsättningsvis kommer vara 
park.

Detaljplanen föreskriver att kommunen inte är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet, se rubrik 12 ”Planens 
genomförande – Fastighetsrättsliga frågor”.

byggrätter. Förslaget tillskapar således inga nya byggrätter 
inom planområdet. 

Med prickmark betecknat område får ej bebyggas. En ny 
bestämmelse införs, som för komplementbyggnader medger 
ett mindre avstånd till fastighetsgräns än som regleras av 
de med prickmark betecknade områden. Bestämmelsen är 
dock formulerad på ett sätt att den inte gäller inom de med 
prickmark betecknade områdena. 

Inom områden med beteckningen Iv får byggnader uppföras 
med högst en våning, samt inredd vind. 

Följande planbestämmelser föreslås läggas till i underliggande 
byggnadsplaner P454 och P491. Bestämmelserna gäller för 
hela planområdet. 

och gata får mindre tekniska anläggningar uppföras. 

1

sam brygga får anordnas.   

komplementbyggnader är 20% av fastighetsarean, dock 
ej mer än sammanlagt 250 kvm.

Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm. 

Bostadsfastighet får bebyggas med högst en huvudbygg

der.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns, om inte annat anges.

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter 
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastig
hetsgräns, om inte annat anges. 

Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad 
och 3,0 meter för komplementbyggnad. 

Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid 

utformningsbestämmelser ska bedömas som planenliga. 

nad, ska dock detaljplanens bestämmelser tillämpas.

Följande planbestämmelser i underliggande byggnadsplaner 
P454 och P491 upphävs: 

området får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar 
anläggandet av annan avloppsledning än som må kunna 

gällande hälsovårdsordningen. 

tillämpning endast i den mån nedan särskilt angives.

planekartan illustrationsvis angivits. 

tillämpning. 

å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F 
(fristående hus) betecknat område får huvudbyggnad och 
uthus icke upptaga större yta än sammantaget 80 kvm. Uthus 
eller annan friliggande gårdsbebyggelse får till sin areal ej 
överstiga 20 kvm för varje tomtplats. 



Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat område 
får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggna
der uppföras, de senare ej innehållande bostad.

byggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 meter. Uthus får 
icke uppföras till större höjd än 3 meter. 

Gällande detaljplaner beskriver att områden är avsedda till 
bebyggelse för endast fritidsändamål. Denna beskrivning 
upphävs vid detaljplaneändring. 

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, 
antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framfö
rallt till att nå målområdet Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt, 

ska kunna ske inom planområdet. 

samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Planen anger inget förslag till förändringar för det aktuella 

Ärtingen till Sjöbo vattenverk, att Ärtingen har ett gällande 
skyddsområde samt att råvatten kan behövas tas från 
Ärtingen för vattenförsörjning på längre sikt.

I spelreglerna för bebyggelseutvecklingen anges att ny bebyg
gelse bör lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för 

av hög kvalitet samt att omvandling av fritidshusområden 
till permanentboende kan vara lämpligt om det inte innebär 
ökade kommunala kostnader eller ökad belastning på miljö 
och hälsa. 

året runt. Detta kommer att stärka underlaget för kollek

vattenområden av hög kvalitet.

Detta planförslag bedöms således följa de spelregler som 
anges i kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelsen antog 2001 ”Strategi för utveckling av 
fritidshusområden i Borås samt förslag till framtida nya 
områden för attraktivt boende”. För två områden i Fristad 

strategin att en förstudie (program) skulle tas fram och där 
frågan om helårsboende skulle prövas.

Hovalida upprättades 2005. Områdena var och är i behov av 

och konsekvenserna av ökat åretruntboende i respektive 
områden. Kommunstyrelsen godkände programmet 2007 
och uppdrog till Byggnadsnämnden att omedelbart påbörja 
detaljplanearbetet i syfte att underlätta åretruntboende i 
området.

nationella miljökvalitetsmål. För att nå målen har regeringen 
beslutat om etappmål, vilka ska vara steg på vägen för att nå 
de övergripande sexton målen. 

mål:

God bebyggd miljö beskriver att den byggda miljön ska 
skapas i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö. 

av hög kvalitet, vilket ger goda möjligheter för en god 
livsmiljö för boende och besökare. 

Levande sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll
bara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. I och med 

Kommunerna har en viktig roll i miljömålsarbetet, som 
innebär att översätta nationella och regionala mål till lokala 
mål och åtgärder. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, 
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
Kommunen verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 

är begränsade. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
målen Hållbar samhällsplanering och Hållbar natur då ändringen 



Tillägg till och upphävande av

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten.

Denna ändring gäller samtidigt med underliggande 
byggnadsplaner P 454 (från 1958) respektive 
P 491 (från 1961). Gällande planbestämmelser 
överförs till aktuell ändringskarta. Planbestämmelserna 
uttrycks på samma sätt som de gör i gällande 
planhandlingar. Detaljplaneändringen innefattar både 
upphävande och tillägg av planbestämmelser. 

   Område för ändring

   Konnektionslinje mellan de gällande 
   detaljplanerna

GÄLLANDE PLANBESTÄMMELSER
Användning av vattenområde

Specialområde: Med V betecknat område
   skall utgöra vattenområde, som icke får 
   utfyllas eller överbyggas i annan mån än
   som erfordras för mindre bryggor. 

Kvartersmark
Byggnadskvarter: Med B betecknat område

   får användas endast för bostadsändamål. 
   Byggnadssätt: Med F betecknat område får  
   bebyggas endast med hus som uppföres
   fristående.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Mark som icke får bebyggas: Med 

   punktprickning betecknad mark får icke 
   bebyggas.

   Våningsantal: Å med I betecknat område får
   byggnad uppföras med högst en våning. 
   Å med v betecknat område får utöver angivet
   våningsantal vind inredas. 

NYA PLANBESTÄMMELSER
Gränser

Användningsgräns

Användning av allmän plats
Inom allmän plats, park och gata får mindre tekniska 
anläggningar uppföras. 

Användning av vattenområde
Endast en gemensam brygga får 

   anordnas 

Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 
komplementbyggnader är 20% av fastighetsarean, 
dock ej mer än sammanlagt 250 kvm.

Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm.
Bostadsfastighet får bebyggas med högst en 
huvudbyggnad, samt en eller flera tillhörande 
komplementbyggnader. 

Placering och utformning
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från  
fastighetsgräns, om inte annat anges.

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter 
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastig-
hetsgräns, om inte annat anges. 

Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad 
och 3,0 för komplementbyggnad.

Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid 
planens lagakraftträdande strider mot placerings- och 
utformningsbestämmelser ska bedömas som plan- 
enliga. Vid om- och tillbyggnader av dessa, samt åter-
uppbyggnad ska dock detaljplanens bestämmelser 
tillämpas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år efter den dag planen 
vinner laga kraft.

Information
Planen ligger inom vattenskyddsområde från Öresjö. 
Skyddsföreskrifter finns upprättade.

Planavgift debiteras vid bygglov.

UPPHÄVDA PLANBESTÄMMELSER
Följande planbestämmelser i underliggande 
byggnadsplaner P454 och P491 upphävs: 

§ 1 Inledande bestämmelser: Mom. 1. Inom 
byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, 
vars användande påkallar anläggandet av annan 
avloppsledning än som må kunna tillåtas enligt 
bestämmelserna i § 1 av den för planområdet 
gällande hälsovårdsordningen.
Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan 
skola äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt 
angives. 

§ 5 Tomtplats storlek: Å med F betecknat område må  
inom samma kvarter ej bildas flera tomtplatser än vad 
å byggnadsplanekartan illustrationsvis 
angivits.

§ 6 Byggnads läge: Å med B betecknat område skola 
bestämmelserna i 97 § punkterna 4 och 5 
byggnadsstadgan äga tillämpning.

§ 7 Del av tomtplats som får bebyggas och antal 
byggnader å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som 
omfattar med F (fristående hus) betecknat område får 
huvudbyggnad och uthus icke upptaga större yta än 
sammanslaget 80 kvm. Uthus eller annan friliggande 
gårdsbebyggelse får till sin areal ej överstiga 20 kvm 
för varje tomtplats. 

V

V1

BF

Iv

V1



Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat 
område får endast en huvudbyggnad jämte 
erforderliga gårdsbyggnader uppföras, de senare ej 
innehållande bostad.

§ 9 Byggnads höjd: Å med Iv betecknat område får 
huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 
meter. Uthus får icke uppföras till större höjd än 3 
meter.

V1

Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Granskningshandling

Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. 
och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1
Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum
Samråd

Ändring upprättad 2018-09-27

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovchef  

Job van Eldijk
Plankonsult, Ramboll 

Inst.

BN 2017-1251
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DEL.

Granskning
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Laga kraft
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En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett 
genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljö
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 
behöver genomföras. 

anläggningsarbeten inom kvartersmark på sin respektive 
fastighet. 

naskap och vägar inom området är redan utbyggda. Enskilt 
huvudmannaskap innebär att ansvar för drift och underhåll 
för mark utlagd som allmän plats (gata och park) åligger 
fastighetsägarna inom planområdet och regleras vid lantmä
teriförrättning genom bildande av gemensamhetsanläggning, 
se rubrik Fastighetsrättsliga frågor. Förutom fastighetsägare 
som berörs av gemensamhetsanläggningen har även kommu
nen rätt att ansöka om omprövning av denna. För kostnader 
gällande omprövning, se rubrik Ekonomi.

framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar avse
ende vatten, spillvatten och dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk 

spillvatten och dagvatten.

utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna 
anläggningar för el.

Inga avtal bedöms vara nödvändiga för detaljplanens genom
förande.

Föreslagna åtgärder och beskrivna fastighetskonsekvenser är 
utformade i enlighet med detaljplanen och uttrycker enbart 
hur kommunen anser att frågorna bör lösas. Lantmäterimyn
digheten prövar eventuella åtgärder enligt reglerna i gällande 
lag.

Fastighetsägare

bostadsbebyggelse, samt Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1 och Påtorp 
1:59, vilka i detaljplanen utgörs av allmän plats park. Samtliga 
fastigheter är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggning

Ärtingevägen och delägande fastigheter är Kvarbo 2:1 och 
Påtorp 1:1. Ingen av bostadsfastigheterna inom planområdet 
är enligt fastighetsregistret delägare i gemensamhetsanlägg
ningen. En omprövning av gemensamhetsanläggningen bör 
därför utföras där en prövning utförs om samtliga vägar 
och den mark som är utlagd som allmän plats, park, inom 
planområdet kan ingå i gemensamhetshetsanläggningen. 
I omprövningen bör även delägarkretsen utökas till att 
även omfatta samtliga bostadsfastigheter inom området för 
anläggningen. Omprövning av gemensamhetsanläggning 
kan endast utföras av Lantmäterimyndigheten genom en 
lantmäteriförrättning. För drift och underhåll av gemensam
hetsanläggningen bildas lämpligen en samfällighetsförening.

Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning anses vara nödvändig för genomför
andet av detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Ändring av respektive detaljplan kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Samtliga bostadsfastigheter inom planområdet

fastighetsarean får bebyggas, dock maximalt 250 kvm 

Minsta fastighetsstorlek regleras till 800 kvm.

Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1
Tekniska anläggningar får uppföras inom den mark som 
är planlagd som allmän plats, park och gata.

Borås Påtorp 1:59
Tekniska anläggningar får uppföras inom den mark som 
är planlagd som allmän plats, park och gata.

Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1, Påtorp 1:59 och Råstorp 1:2
Fastigheterna är berörda genom att de är eller beräknas 

ga:2. För konsekvenser avseende gemensamhetsanlägg
ningen, se nedan.



att utökas med nya tillkommande vägar och område 
detaljplanelagt för allmän plats, park, inom detaljplane
området.

Fastighetsägare till bostadsfastighet inom respektive detaljplaneområde:

Inkomster
Ägare till fastigheter som inom planområdena får ökad 
byggrätt kan tillgodogöra sig den värdestegring som detta 
medför för respektive fastighet.

Utgifter
Samtliga bostadsfastigheter förväntas få del i gemensamhets

denna. Detta medför kostnader för anläggningens utförande, 
drift och underhåll för respektive fastighetsägare enligt 
Lantmäterimyndighetens beslut. Kostnad för lantmäteriför
rättning för omprövning av gemensamhetsanläggningen 
kommer att fördelas mellan de fastigheter som har eller får 
del i gemensamhetsanläggningen enligt beslut som Lantmä
terimyndigheten fattar. 

Borås Energi och Miljö AB:

Inkomster

avgifter för vatten och avlopp.

Utgifter

utbyggnad av vatten och avlopp.

Genomförandetiden slutar fem år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Området berörs inte av någon fastighetsplan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 
2010:900. 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 enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 

Johanna Lennartson. Handläggare från Borås Stad är Jonatan 

Michaela Kleman Job van Eldijk

Hanna Rickdorff Lahrin



Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag 
upprättat den 13 mars 2018 har ägt rum under 14 mars –     
13 april 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

14 remissinstanser och 8 sakägare 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 i allt väsentligt 
bibehållet.

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

En ny planbestämmelse har införts som reglerar att 
mindre tekniska anläggningar får uppföras inom allmän 
plats park och gata. 

En ny planbestämmelse har lagts till om att endast en 
gemensam brygga får anordnas vid vattenområde. 

Planbestämmelser från de gällande byggnadsplanerna 
har överförts till plankartan med planändringen. De 
som inte upphävs står under gällande planbestäm
melser. De planbestämmelser som fortfarande gäller 
är följande: byggnadsplaneområdets användning: 

våningsantal. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ytterligare 
information gällande den minimala översvämnings

bibehålla detta även i framtiden. 

Mindre redaktionella ändringar har skett mellan samråd och 
granskning. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är bibehållet.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

att skicka ut detaljplanen på granskning

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

Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo, 
Kullasand och Hovalida av Kommunfullmäktige. Byggnads
nämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att upprätta en ny 
detaljplan för området. 

fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas. 
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att 

av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare 

översteg vad som var ekonomisk rimligt att investera i 
fastigheterna. 

följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet 

lämnade ett yttrande för ärendet. I yttrandet beskrivs att 
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning gällande 
att enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta 
fall. Det visade sid dock att planförslaget i övrigt inte var 
tillräckligt förankrat inom kommunens egen organisation, att 
genomförandefrågorna inte var tillräckligt utredda.

na att det gamla uppdraget avslutades och gav förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större 

utförd.

bygglovschefen via delegation att sända detaljplanen på 
samråd.

ringsplan för området.



Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 

av rubricerad detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att: 

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

Mellankommunal samordning blir olämplig

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet med hänsyn till risken för olyckor, översväm
ning eler erosion

miljökvalitetsnorm enligt 5e kapitlet Miljöbalken. 

meter ovanför normalvattenståndet. Länsstyrelsen utgår 
ifrån, efter samtal med kommunen, att det på något sätt 
säkerställs att bebyggelsen är lämplig som boendemiljö i 
framtiden utifrån rådande klimatförändringar och utifrån ett 
scenario med ett högsta vattenstånd motsvarande ca 100 års 
återkomsttid. 

Råd enligt PBL och MB

Det saknas väggrenar och närmsta busshållplats är inte 
tillgänglighetsanpassad. En åtgärdsvalsstudie för sträckan 
mellan Ärtingevägen och Fristad har pekat ut en utbyggnad 

Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Utifrån ett socialt perspektiv är området idag mindre 
lämpligt för barn och personer som av olika själ inte har 

svagt utbyggd. Det är viktigt att gatorna i området anpassas 
så de blir lämpliga för räddningstjänst samt framkomliga för 

Koppling till miljömålen
Områden bestående av småhus utanför tätortsbebyggelse 
tenderar att bli resurskrävande områden. Utbyggnaden av 
kommunalt vatten och avlopp utgör å andra sidan en miljö
vinst jämfört med nuvarande situation.

Behovsbedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett genomför
ande av detaljplanen inte kommer att medföra någon bety
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 
Således behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas 
fram.

och cykelbanor. I kommunens cykelplan nämns Fristad som 

der om ytterligare passager, både planskilda och i plan samt 



Sjöbo till Kvarbo sommarstad. 

Gatorna inne i området har ett enskilt huvudmannaskap och 
därmed vidarebefordras synpunkter om gatorna till ägarna. 

Kommunen bedömer att översvämningsrisken inom plan
området är minimal. Ärtingens vattenstånd regleras enligt 
vattendom med som högsta nivån +152,2 m och lägsta nivån 

+154 m. Det skapas inget nytt utlopp när vatten och avlopp 
byggs i samband med detaljplaneändringens genomförande. 

dagsläget i huvudsak endast av tak, då gatorna består av grus. 

på rännstensbrunn. Planbeskrivningen har kompletterats 
angående information ovan.

Väg 42 

fordon, varav 370 lastbilar (2015) per årsmedeldygn. Skyltad 

även utpekat som regionalt viktigt stråk för godstransport, 
långväga resor och arbetspendling. 

Upplysningar och synpunkter
Det är av yttersta vikt att kommunen är medveten om att 
ett antagande av planen inte kommer att ligga till grund 
för eventuellt varningstavlor, sänkta hastigheter eller andra 
framkomlighetskränkande åtgärder utmed väg 42 förbi 
aktuell plats.

föreslår vid planområdet är följande: 

till Fristad tätortsgräns. 

Samordna utfarter och anslutning till busshållplatser. 

därmed oklart hur åtgärdsförslagen kommer att tas omhand. 

ring av kommunen för att genomföra föreslagna åtgärder. 

Övrigt

av planen inte medför några direkta åtgärder på väg 42. 
Synpunkter tas med vidare i kommunens arbete i samband 
med åtgärdsvalsstudien.

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

förslagen tillagd planbestämmelse om att säkra allmänhetens 
tillgång till en eventuell byggd brygga. 

Som princip tycker Miljöförvaltningen att strandskydd ska 
återinträda i alla ändringar och tillägg av detaljplaner. I 
detta fallet på strandremsan och i vattnet så att det allmänna 
intresset säkras, att ha fritt tillträde till strand och vatten.

byggs och bedömningen av vad som är mindre bryggor blir 
en tolkningsfråga. 

Om de gamla planerna ligger kvar och ingen ny detaljplan 
görs, borde en planbestämmelse läggas till, som säkrar att 
allmänheten får tillgång till eventuell byggd brygga. Dess
utom bör antalet begränsas till en brygga.

det allmänna intresset, att ha fritt tillträde till strand och 
vatten bibehålls planbestämmelsen om vattenområde och en 
ny planbestämmelse läggs till som lyder att endast en gemen
sam brygga får anordnas, längs med strandremsan. 

Sociala omsorgsnämnden avstår från yttrande om detalj

Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad, då det inte berör 
nämndens verksamhet.

Elnät
Inte inom vårt nätområde.



Stadsnät
Ingen erinran.

På plankartan anges bl.a. ”Gällande”, ”nya” och ”upphävda” 
planbestämmelser. Eftersom redovisningen av nya och 
upphävda planbestämmelser är fullständig på plankartan, så 
vore det önskvärt att redovisningen av gällande planbestäm

de ursprungliga byggnadsplanerna (vattenområde), komplet

dock något oklart om den möjligen påverkas av ändring, men 
under planbeskrivningens punkt 9, ”Planbestämmelser”, 
anges att den nya bestämmelsen om placering av komple
mentbyggnader inte ska gälla inom prickmark. Möjligen ska 
bestämmelsens utformning på plankartan förstås som att den 
gäller där ”inte annat anges”. Detta kan behöva förtydligas. 
Lantmäterimyndigheten har annars inget att erinra mot 
ändringsförslaget.

Planhandlingarna har justerats enligt yttrande. 

Förskolenämnden tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens 
begäran om ändring genom tillägg av detaljplaner för Fristad, 

Kvarbo 2:1, Borås Stad.

Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanerna och 
har inget att erinra mot granskningsförslaget. I samband med 
att områden förtätas med bostäder vill Förskolenämnden 
påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad av försko
lor.

.

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till ändring genom 
tillägg av detaljplaner för Fristad, byggnadsplan för Påtorp 

ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 

till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan 
vid planeringen. Det är också så att inbrottsstölder i bilar 

både nationellt och lokalt.  Det är också viktigt att ha ett 
brottsförebyggande perspektiv vid planeringen av övriga 
verksamheter som beskrivs i detaljplanen. Det gäller både 
möjligheter till fritidsverksamhet, eventuella lekplatser, 

ingår och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har polisområdet ingen erinran.

Kommunen bedömer att den föreslagna förändringen, som 
medför att fritidshus inom planområdet kan göras om till 
åretruntboende, kommer att bidra till en större trygghet 

människor rör sig inom området större delen av året jämfört 
med idag. 

följande yttrande avseende rubricerat ärende.

I planbeskrivningen står följande: 

utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna 
anläggningar för el (sidan 14).

Vattenfalls skiss över önskad placering av de tekniska anläggningarna. 



att kunna göra det i samband med att kommunen gräver 

tänker att börja gräva där. 

av exploatören om inget annat överenskommits, exploatören 

ning. 

nätstationer enligt karta nedan med en yta på 10x10 meter.   

avloppsledningarna grävs ner. En bestämmelse har lagts till 
på plankartan som tillåter uppförandet av mindre tekniska 
anläggningar inom allmän platsmark, park och gata. 

Yttrande över samrådshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen 

om yttrande. SGI:s yttrande begränsar sig till geotekniska 
säkerhetsfrågor som rör ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. SGI granskar 
inte frågeställningar rörande grundläggning exempelvis 
sättningsrisk eller markmiljö såsom markradon. 

SGI:s ställningstagande
Detaljplaneändringen medger en större exploateringsgrad 

bestämmelsen om en byggnationsyta på maximalt 80+20 m2

till nu föreslagen maxgräns på 250 m2. Ändringen innebär 
att större utbredning av marklaster tillåts inom kvartersmark. 
Masklastens storlek är oförändrad, vilken regleras genom 
en tillåten byggnadshöjd på 4,4 m för fristående hus för 
bostadsändamål samt byggnadshöjden 3,0 m för komple
mentbyggnad för bostadsändamål. 

Med anledning av att marklasten inom kvartersmark tillåts 
ha större utbredning innebär det förändrade stabilitetsförut
sättningar inom området. Enligt plankartans nivåangivelser 

1:10 till 1:20. 

södra del lokal höjdpunkt som bebyggts med ett bostadshus. 

ett torvområde. Släntlutningen på södra sidan av denna 

höjdpunkt är ca 1:2 enligt byggnadsplanens karta. SGI 
anser att stabiliteten för höjdpunkten mot det närbelägna 
torvområdet ska klarläggas och efterfrågar en bedömning 
av en geotekniskt sakkunnig avseende stabiliteten för de 
förutsättningar som ändringsförslaget medger. 

ningen att marken är lämplig för bostadsbebyggelse. I 
bygglovsskedet ska en bedömning göras av de geotekniska 
förutsättningarna inom området som SGI pekar ut.

mar, dvs. samtliga fastighetsägare i det aktuella planområdet 
och vill på detta vis framföra medlemmarnas gemensamma 
uppfattning.

Stugägarföreningen har invändning mot den föreslagna 

ringsformen av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 

ordna vattentjänster enligt, (Lag 2006:412) är till övervägan
de del beroende av ett tidigare beslut i kommunfullmäktige 
att välja Ärtingen till reservvattentäkt till Borås Stad.

Motivering av invändningen:

1. Det är fortfarande en hög andel fritidsboende i området 
ca 45 %, där fastighetsvärdet på stugorna är relativt lågt och 

fastighetens värde. Dessa fastigheter ägs oftast av äldre 
personer som har en begränsad betalningsförmåga, detta bör 
samhället beakta.

har kunnat påverka. Därför bör vi inte belastas för beslut 
som är taget av det allmänna (Borås Stad). Således skall det 

saneringen innebär utöver normal taxa.

av nya fastigheter i planområdet som innebär att man skulle 
kunna fördela kostnaden på ytterligare kanske ett tiotal 
fastigheter som har efterfrågat bygglov.

rådet där Hästhagenområdet ej ingår i planområdet (Likabe
handlingsprincipen). Detta begränsar samordningsmöjlighet 
vid ett eventuellt bildande av en gemensam vägförening. 



kommunfullmäktige återremitterar planförslaget och inte 

samt medger någon form av anslutningsdispans till sommar

Cykel och gångväg med belysning till området är avgörande 
för den tänkta utvecklingen av planområdet detta när det 

diskussioner gällande vägbelysning i området.

inte är utpekat som ett utbyggnadsområde och dels för 

utöka byggrätterna och inte att utöka antalet byggrätter. 
Fler ändringar skulle medföra en risk för tidfördörjning och 
ytterligare kostnader för detaljplaneändringen.

planområde är på grund av att den bara berör två byggnads
planer och deras planavgränsning.  

relsens yttrande S2. 

att många kommer att få sälja sina stugor därför att de ej 

krav. Därför anser vi att det inte ligger på vårat område att 
betala för något som hela kommunen använder, Ärtingen 
som reservvattentäkt.

De prickade områdena utmed fastighetsgränserna uppskattas 

områden, sedan länge tillbaks. Om man nu i ett senare skede 
önskar bygga tex ett garage i samma linje som de redan 

skulle då förstöra hela tomten. För att få en mer symmetrisk 

borde nybyggande av tex garage få följa samma linje. Flertalet 
fastigheter däribland vår, har skogen som närmaste granne, 
därav ingen störning till intilliggande fastighet. Därav skulle 
den prickade området till tomtgränsen kunna minskas till 
förslagsvis 2m.

tomtgräns från garage och 4 m till boningshuset. Dessa regler 
borde gälla även i Kvarbo sommarstad.

tillämpas vid bygglov är att begränsa utbredningen av bebyg
gelsen. Planändringen justerar och ökar byggrätten, vilket 
kommer resultera i ökad exploatering. Därmed blir det viktigt 
att begränsa utbredningen av exploateringen för att behålla 
områdets karaktär. 

Här har det under årens lopp varit väldigt många olika bud 
vad som har planerats samt förmedlats till dom boende på 
Kvarbo Sommarstad. Jag tror vi alla som bor på Kvarbo 
förstår att någon gång under våran livstid så kommer 

skrivelsen som ni har med i historiken på bedömningen om 

Kommunstyrelsen har 2001 antagit ”Strategi för utveckling 
av fritidshusområden i Borås samt förslag till framtida områ

med Kullasand var med i den strategin och förstudie startad 
för att avgöra om områden är lämpliga för helårsboende.

Här har jag synpunkter på hur man inte tänker på individen 

en GC väg. I olika forum där både Borås Energi samt 
Byggnadskontoret har varit delaktiga så pratas det mycket om 
att man anser att Kvarbo är en tätbebyggelse. Om man anser 

man ser att bebyggelsen blir mer permanent så borde säkerhet 
gällande kommunikation vara minst lika viktig.

dom inte vill anlägga en gång och cykelväg ovanför ledning
arna. På ett sätt kan jag förstå deras syn då Borås Energi 
enbart förmedlar var dom tänker att dra ledningarna utan 



att ta diskussion var skulle vi kunna lägga ledningarna för i 
detta arbete förbättra kommunikationen mellan Kvarbo till 
Fristad.

Jag anser att när man omvandlar ett område och tillåter en 
bebyggelse som är tänkt för familjer så är det kommunen 
ansvar att se till att boende har möjlighet utan att behöva ta 
till bil att ta sig till Fristad samt olika idrottsanläggningar. 
GC har varit ett ämne under en väldigt lång tid och tjäns
temän från kommunen har alltid sagt till dom boende att 

det gälla längre. Detta borde vara med i diskussionerna och 

Cykla eller åka Moped på.

Särtaxa: Här har jag en förståelse att kostnaden kommer 

kommunen väljer i dagsläget att avslå detta. I med detta så tar 

att kommunen måste stå för en del av kostnaden. 

kommer till området tycker jag är bra. Får man bara med 
resterande utbyggnad för att möta en utveckling av området 
så kommer detta att blomstra.

relsens yttrande S2. 

För kommentar angående utökning av antalet byggrätter 
inom planområdet se kommentar till Stugägarförningen S14. 

tillägg till bef. Detaljplan. I synnerhet överklagar vi särtaxan, 
att nya planprogrammet inte innehåller Gång och cykelväg 
samt att ny utfart och förbättring av vägar saknas.

för vatten och avlopp och cykelväg för vårt område. På 
dessa premisser köpte vi vårt hus och på dessa premisser 

cykelväg skulle varit indraget och anlagt 2003, och absolut 
senast 2006.  Jag har dessa papper hemma, jag undrar varför 

planprogrammet kom 2007. Upprinnelsen till det första 

frågade om man kunde tänka sig att ansluta sig till kommu

denna, och kommunen kunde fortsätta med att få igenom 
planen på att Ärtingen skulle bli reservvattentäkt. 

mot länsstyrelsen regler gällande sanering kring vattentäkter. 

räknat på att det kommer bli en stor kostnad för sanering i 

och då lägger man hela kostnaden på oss. Detta motsätter vi 

sen 2003. 

påbörja vatten och avlopps indragning, och slippa alla andra 
kostnader och åtaganden man kan tycka en kommun skall 

behövs inget nytt planprogram för att kunna bygga i princip 

skall inte bygga bättre utfart från Ärtingevägen ut mot 42:an. 
En av de absolut tyngsta och mest olycksdrabbade vägarna i 
kommunen. 

innebär det att dem ca 40 fastigheter idag som är fritidsboen
de, skulle inom snar framtid genom antingen försäljning eller 

hållplatsen uppe vid Ärtingevägen på 42:an, samtidigt som 

en vänstersväng från 42:an, en kväll i december, så kommer 

42:an för att svänga vänstersväng ner till Ärtingevägen, står 
det också 2 bilar på Ärtingevägen för att svänga ut på 42:an, 
så kan man inte mötas. Det har ju redan skett en dödsolycka 

bara kan uppgradera detta område till full Åretrunt standard, 
hade ju kunnat bli ett superattraktivt område för Fristad. 

och Cykelväg upp till Stranden här och vidare till Solviken. 



haft mark här, eller någon högt uppsatt på kommunen skulle 
bott här. Då hade det nog redan varit kommunalt vatten, nya 
vägar och gång och cykelväg hit. 

i höjd med Ärtingevägen, den stoppades som tur var av en 
telefonstolpe, som gick av på mitten, ca 10m före busshåll
platsen. 

Jag skulle vilja höra kommentarerna från Er hur man kan 
förklara OM (det är bara en tidsfråga) en lastbil kör på en 

sommarkväll, på väg upp till KFUM gården på Hästhagen, 
varför kommunen inte anlagt en gångväg där, som man lovat 

på KFUM gården under hela sommaren, och att dem går på 

Som sagt, vi motsäger oss särtaxa, och högre avgift, än vad 

att Gång och Cykelväg omedelbart skall börja byggas, detta 

högre kostnader än andra kommuninvånare p.g.a. att vi råkar 

början.

beslut och värdeminskning.

Bl.a. mellanskillnaden från 69 000kr till särtaxan kostnaden 
ni nu kommer bestämma (detta är överpriset vi betalade för 
vår fastighet).

Fristad för att skjutsa våra barn. 

=17år, 14år och 12år = ca 30 000st resor x 2km =6000Mil x 
18,50kr = 111 000kr.

ta upp.

Gångra min bilkörning, med alla som bor på vårt område 

en stor fråga, hur rimmar detta med Borås Kommuns Miljö 

i veckan hämta från Skola eller vid stationen för inga buss

relsens yttrande S2. 

är kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt (Lag 
2006:412) är till övervägande del beroende av ett tidigare 
beslut i kommunfullmäktige att välja Ärtingen till reservvat
tentäkt till Borås Stad.

Motivering av invändningen:

vi har kunnat påverka. Därför skall vi inte belastas 
för beslut som är taget av Borås Stad och med detta 
skall eventuell merkostnad utöver normal taxa, vilket 

av nyetablering av fastigheter i planområdet vilket 
innebär att man skulle kunna fördela kostnaden på 

bygglov.

i detta, och vid ökande byggrätter så ökas givetvis 

samhället. Detta rimmar inte med Borås Stads miljömål 

detaljplaner med ökade byggrätter, ökas också behovet 
av kommunikationer med samhället.



samordna en gång och cykelväg till området för att 
öka tillgängligheten för boende samt följa Borås Stads 
miljömål och med detta göra området till en attraktiv 

över 25 st barnfamiljer samt 34 st fritidsboenden.

planförslaget och inte bifaller sär taxa utan tillämpar Borås 

För kommentar angående utökning av antalet byggrätter 
inom planområdet se kommentar på Stugägarförningen S14. 

relsens yttrande S2. 

Efter tagit del av detaljplanen och även varit på samrådsmö
tet hos Borås Energi o. Miljö känner man en olust för det 

välkomnar att få bygga en större fastighet på sina tomter. 

derna för utbyggnad av vatten och avlopp.

Dom fasta kostnaderna ligger på c:a 140 000 till 
180 000 kr enligt Borås Energi o. Miljö. På vår tomt är den 
fasta kostnaden 175 000 kr, när man ligger till särtaxan på 
mellan 1.3 – 1.7 så kan den totala kostnaden hamna på nästan 
300 000 kr. Sen skall vi komma ihåg att den kostnaden är 

som är sommarstugor kan det komma till stora kostnader för 
t.ex grävning, isolering, inkoppling av vatten och avlopp i 
fastigheterna samt ombyggnad för kunna utnyttja vatten och 
avloppsinstallationen. Det kan tyckas konstigt att man redan 
nu talar om särtaxan kan komma upp till 1.7 när det endast är 
prövat i rättspraxis på mellan 1,15 till 1,5.

I den allmänna informationen som skickats ut per post 
till alla fastighetsägare från Borås Energi o. Miljö och 

kostnaderna för installationen, utan det fokuseras t.ex på 
var förbindelsepunkten vid vår tomtgränser skall vara, för 

2011 var anledningen till vatten och avloppssaneringen att 
Ärtingen är reservvattentäkt till Borås Stad. Denna gång 
är tyngdpunkten på vår egen miljö i området där det enligt 

rade brunnar. Det är absolut inget fel att tänka på vår hälsa 
och miljö, men all information borde vara viktig, även den 
ekonomiska.

av oss är boende i Borås kommun och skattebetalare där, då 
borde kostnaden fördelas på alla vatten och avloppsanvän
dare i kommunen.

år sedan, men det är väldigt olika hur kommunerna ser på 
denna möjlighet att lägga stora kostnader på vissa områden i 
kommunerna, vår förhoppning för att kunna tro på framti
den, är att beslutfattarna visar demokrati och solidaritet.

Ett förslag från mej är att när upphandlingarna är genom
förda under hösten 2018, bör det kallas till ett samrådsmöte 
med alla berörda markägare och sakkunniga i Borås Energi 
o. Miljö, Miljökontoret, och ansvarigt kommunalråd i Borås 
Kommun, samt att alla beslutande i detta projekt tar sitt 
förnuft till fånga och besöker vårt område för att se hur 
Kvarbo – Hästhagen ser ut och inte bara tittar på kartorna.

Då många bland oss är i övre medelåldern, även ensamstå
ende, som använder sina fastigheter för sommarboende är 
detta väldigt mycket pengar som skall betalas, som pensionär 
är det inte lika lätt att få lån, och även om man får lån, 
medför det stora kostnader.

Med förhoppning om förståelse för våra åsikter.

Efter tagit del av information från Borås Energi och miljö 

mande hur man utan respekt för boende i området tänkt 

det möjliga för många boenden att ekonomiskt hantera. Det 

rat eller standard som motiverar en investering i denna stor
lek. På frågor under informationsmötet som hölls av Borås 
Energi & miljö menade man att det var bara att sälja och då 

haft sina stugor i många år och har tänk att ha dessa kvar så 
den motiveringen tycker jag är oerhört kränkande även till de 



här i många år låter en sådan motivering fullständigt orimlig. 
Med dessa synpunkter anser jag att särtaxa inte är tillämplig 
för detta område

Då man kan räkna med stor omsättning av fastigheter och 

är barnfamiljer ser vi inget planerat för kommunikation 
till Fristad avseende gång och cykelbanor vilket också är 
märkligt i ett sådant planarbete. Jag anser att man bör göra 
ett omtag av planen och då ta hänsyn till dessa ovan nämnda 
argument.

relsens yttrande S2. 

Jag skriver detta för att meddela att jag ställer mig mycket 

området, Ärtingen och starkt vill klaga och högljutt protes

vatten och avlopp!

Jag, trebarnsmamma, boende i Stockholm införskaffade 
min fastighet 2006 i syfte att använda den som fritidshus på 
sommaren och kunna låta mina barn vara nära sina morför
äldrar som också har sommarstuga i området. Jag tog ut mitt 
pensionssparande för att kunna köpa fastigheten, som inte är 
inte vinterbonad. Detta är enda chansen för mig att ha råd 
med sommarbostad eftersom kostnader för samma ändamål i 
Stockholm är helt uteslutet!!!

Planerna på kommunalt vatten och avlopp nämndes vid för
säljningen. Detta är inget jag önskar eller har behov av, men 

som sommarboende, ev. skall beläggas avgift som ryktas bli: 

är ett sommarbostadsområde, med dess idyll och karaktär där 
ca hälften valt att bosätta sig permanent, men där äldre och 
yngre sommarstugeboende vill kunna ha råd att stanna kvar!

Även om jag nu idag med dessa planer skulle försöka snabbt 
sälja går jag med förlust eftersom att köpa en icke vinterbo

är ett attraktivt objekt! Därmed har jag kanske inte bara för
lorat min sommarstuga utan kanske även min pension...

Jag känner mig lurade av de merkostnader detta medför som 
gör det omöjligt för mig att ev. kunna behålla min sommar
stuga.

Michaela Kleman Job van Eldijk



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 

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.

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 

användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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. 

Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

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 

ett tidigt skede av planeringen. 

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 

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.

nadsnämnden fattar beslut
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 



som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla

instanser och de som påverkas av planförslaget får
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) detaljplanen. 

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. 

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 och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

behövs först ett prövningstillstånd. 

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig
heter 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 överkla
gande inte går igenom.
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forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Förskolenämnden 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00008 
1.4.1.25 

  

 

  

 

Anmälningsärenden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-09-18 – 2018-10-17 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-09-18 – 2018-10-17.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2018-10-18 

 
Sammanträde: 2018-10-30 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-10-08 1763 

 

IN Skolverket Beslut om insatser inom ramen för 

uppdraget samverkan för bästa skola 

2018-00136 

2018-10-05 1758 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut för 

Motion: Borås Stad ska inte samarbeta 

med och subventionera gym som inte 

aktivt tar avstånd från droger och 

doping. 

2018-00134 

2018-09-28 1744 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut - Plan för 

laddinfrastruktur för elfordon 

2018-00028 

2018-09-25 1741 

 

IN Lokalförsörjningsnämnden Senareläggande av nybyggnadsprojekt 

Gånghester förskola 

2018-00131 

2018-09-19 1729 

 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen ärende 

41-2018 286 

2018-00039 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 30 oktober 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 6.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 6 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-10-30 

 
Sammanträde: 2018-10-30 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

 

2018-09-04 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

 

 

2018-00041 14 

 

 

Carina Holmström 

 

 

Tillstyrkt 

 

 

2018-09-18 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

 

 

2018-00041 15 

 

 

Carina Holmström 

 

 

Tillstyrkt 

 

 

2018-10-08 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

 

 

2018-00041 16 

 

 

Carina Holmström 

 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 



 
Datum 

2018-10-30 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

 

2018-08-01-

2018-08-31 

 

 

Kapitel 1.C.2 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsättning av Chef för 

ekonomifunktionen, 

Chef för 

HR-funktionen, 

Chef för kvalitet och 

utveckling, Chef för 

barnhälsa 

 

 

2 st 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

Tillstyrkt 

 

2018-09-01– 

2018-09-30 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

föra fyllda 67 år.  

 

22 st 

 

Verksamhetschef 

 

Tillstyrkt 

 

2018-09-01- 

2018-09-30 

 

Kapitel 1.C.6 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år. 

 

63 st 

 

Respektive chef 

 

Tillstyrkt 
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