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Detaljplan för del av Hestra 7, etapp 4
DEL AV TORPA-HESTRA 4:1 M FL 
Borås Stad

P 1143
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Sammanfattning

 Orienteringskarta

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Borås 
centralort. Det ligger norr om Orkestervägen och 
gränsar i norr till Hestra Parkstad. Söder om områ-
det ligger skogs- och strövområden.

Syftet med att utöka gällande detaljplan är för att 
ge möjlighet att bebygga området med fl er grupp-
byggda småhus samt en förskola.

  

Normalt planförfarande
Beslut Instans/datum
Samråd 2009-10-05

Utställning 2010-02-11

Revidering -

Godkännande -

Antagande 2010-06-10

Besvärsinstans -

Lagakraft 2010-07-06
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Planområdet omfattar ca  2,5 ha. 

Marken ägs av Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden

2.1 Översiktliga planer
Översiktsplanen för Borås Stad Öp06 anger spel-
regler för hållbar utveckling.

Planområdet omfattas av Fördjupad översiktsplan 
för Hestra, med rekommendationer för detaljplane-
ring, antagen av Kommunfullmäktige 21 december 
1989. Centrala utgångspunkter för översiktsplanen 
är hänsyn till natur- och kulturvärden samt bostads-
sociala mål som bl a att ge förutsättningar för en 
allsidigt sammansatt social struktur i området. 

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

2.3 Gällande detaljplan
För området gäller detaljplan för Hestra kv 7 (P987) 
som vann laga kraft 2000-11-16. Genomförandeti-
den slutar 2007-12-31. Detaljplan P1071 är en liten 
utökning av detaljplan P987. Den vann laga kraft 
2006-06-07. 

2.4 Uppdrag
Byggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta detaljplan 2007-02-08 § 40.

3. Planeringsförutsättningar och 
förändringar

3.1 Natur och kultur

3.1.1 Mark och växtlighet
I den gällande planen (P987)gjordes en översiktlig 
inventering av fl ora och fauna. Inga hotade djur- eller 
växtarter påträffades. Ett grönt stråk mot naturområ-

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra 7, etapp 
4, DEL AV TORPA-HESTRA 4:1 M 
FL, Borås Stad, Västra Götalands län, 
upprättad den 1 februari 2010

1. Inledning

1.1 Planens syfte
Planens syfte är att utöka gällande detaljplan för att 
ge möjlighet att bebygga området med fl er grupp-
byggda småhus samt en förskola. 

1.2 Sammanfattning
Föreslagen utökning av gällande detaljplan inne-
bär att fl er bostäder och förskola kan byggas med 
bevarande av områdets karaktär och starka gestalt-
ningsprinciper. 

Föreslagen plan strider inte mot några översiktliga 
riktlinjer. Upprättande av ny detaljplan innebär inte 
sådan ändrad miljöpåverkan att särskild miljökon-
sekvensbeskrivning behöver upprättas.

1.3 Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande.

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning 
och genomförandebeskrivning. Efter detaljplane-
samrådet tillkommer samrådsredogörelse och efter 
planutställningen utlåtande över inkomna synpunk-
ter.

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska under-
lätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt 
redovisa de förutsättningar och syften planen har. 
De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de 
ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För 
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande 
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.

1.4 Plandata

1.4.1 Läge och areal, markägo
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Borås 
centralort. Det ligger norr om Orkestervägen och 
gränsar i norr till Hestra Parkstad. Söder om områ-
det ligger skogs- och strövområden.  
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dena norr om Hestra 7 bevaras genom att marken 
öster om stenmuren läggs som naturmark. Se skiss.

3.1.2 Geoteknik
För planområdet fi nns översiktsplanens utlåtande, 
K-Konsult juni 1989, avseende de geotekniska 
förhållandena. Det baseras på tidigare gjorda un-
dersökningar inom Hestraområdet. Grunden består 
huvudsakligen av morän på berg under ett tunt 
humustäcke. Marken är stabil och risk för sättningar 
eller skred föreligger inte.

3.1.3 Radon
Enligt översiktlig inventering som gjorts av J&W 
2000-06-09 är det ett normalriskområde vad avser 
radon. För mark som klassas som normalriskområde 
för radon gäller generellt att man inte kan utesluta 
förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, 
enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning 
ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att 
byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utfor-
mas så att luft från marken förhindras att tränga in i 
byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid 
ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. 
Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. 
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggna-
der utförs vid projekteringen av nybyggnationen.

3.1.4 Kulturminnen
Riksantikvarieämbetet har 1997 gjort en arkeologisk 
förundersökning som bl a omfattar hela kvarteret 7 
enligt Hestra FÖP, samt en arkeologisk slutunder-
sökning 2000 innan Hestra 7 exploaterades. Ge-
nom de arkeologiska undersökningar har kunskap 
om lämningarna inhämtats. Härigenom föreligger 
inte längre hinder för tillstånd att exploatera. Läns-
styrelsen har 2000 gett tillstånd till borttagande av 

del av fornlämning efter att slutundersökning utförts.

3.2 Bebyggelse
Inom området planeras för 9 gruppbyggda småhus 
samt en förskola. Förskolan kommer att byggas ut 
etappvis med maximalt 6 avdelningar. En förskola 
med 6 avdelningar innebär ca 100-120 barn samt 
personal. Byggnadens maximala storlek är ca 900 
kvm i en våning. Yta för lek och utevistelse beräknas 
till 240 kvm per avdelning.

3.3 Arbetsplatser och service

3.3.1 Arbetsplatser
Hestraområdet har gott om närbelägna arbetsplat-
ser, dels inom offentlig sektor i stadsdelen och dels 
inom närbelägna industriområden längs Göteborgs-
vägen. Arbetsplatserna i Borås centrum ligger inom 
en halvmils avstånd med god kollektivtrafi kförsörj-
ning och Viareds industriområde nås på 3-6 km 
avstånd.

3.3.2 Offentlig service
I centrumanläggningen Hestra Midgård fi nns för-
skola, skolbarnomsorg och skola för barn från 6 år 
och upp till årskurs 6. Inom centrumanläggningen 
fi nns även bibliotek, idrottshall, matservering, café 
och fritidsgård.

Enligt kommunens prognoser avseende befolk-
ningsutvecklingen, med antagen bostadsutbyggnad, 
beräknas antalet barn i förskoleålder öka väsentligt 
under de närmaste fem åren.

En lokaliseringsutredning avseende nya förskolor i 
Borås Stad pågår. Möjlighet till ytterligare förskolelo-
kalisreing inom Hestra behandlas där.

Inom Hestra Midgård fi nns en läkarmottagning.

3.3.3 Kommersiell  service
Servicebutik med livsmedel fi nns vid Hestra Mid-
gård.

3.4 Bebyggelseområden

3.4.1 Bostäder
I området  norr om planområdet ligger bebyggelsen 
i grupper kring gatorna. Området omsluter ett natur-
rum med rester från tidigare markanvändning. Mel-
lan husgrupperna har ”gröna fi ngrar” av naturmark 
sparats som ska ge gång- och siktlinjer ut i skogen. 
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Föreliggande detaljplan ansluter sig till den övergri-
pande gestaltningsidén.

3.5 Gator och trafi k

3.5.1 Gatunät
Området trafi kmatas från Orkestervägen. Ny infart, 
lokalgata, från Orkestervägen måste göras för att nå 
området. En cirkulationsplats ska anläggas i kors-
ningen Orkestervägen - Symfonigatan i samband 
med exploatering av Hestra 3.

3.5.2 Gång- och cykeltrafi k
En stig som leder mot Hestra Centrum är inlagd 
norr om planområdet. Stigen ansluter till Hestra 
Ringväg via naturområde.

Gc-väg fi nns längs Symfonigatan. Den ingår i över-
gripande cykelnätet.

3.53 Kollektivtrafi k
Den närmaste hållplatsen för närvarande fi nns i 
anslutning till rondellen vid Symfonigatan/Hestra 
RIngväg där linje 8 går.

Orkestervägen har dimensionerats för busstra-
fi k. Busshållplatser kan anordnas dels strax efter 
korsningen med Symfonigatan, dels i anslutning till 
rondellen i Orkestervägens avslutning.

3.5.4 Parkering
Parkering och angöring löses på den egna tomten. 
Varje hus har eget garage eller carport. 

3.6 Teknisk försörjning

3.6.1 Vatten och avlopp
Bostadsbebyggelsen avses att anslutas till det 
kommunala allmänna vatten- och avloppslednings-
nätet.Varje fastighet tilldelas en förbindelsepunkt 
vid tomtgräns. Det kommunala allmänna vatten- och 
avloppsledningsnätet byggs ut från befi ntligt allmänt 
VA-ledningsnät sydost om Flöjtliden till nya förbin-
delsepunkter i planområdet. Anordningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten från kvartersmark 
ombesörjs av exploatören och bör ske i samråd med 
kommunen.                                         

3.6.2 Värme
Området avses anslutas till kommunens fjärrvärme-
nät. Anslutning kan ske vid Flöjtgatan. 

3.6.3 El och tele
Ledningsdragning för el sker i Orkestervägen och 

i bostadsgatorna. Ledningarna för telenätet följer 
samma ledningsstråk som elnätet.

3.6.4 Avfall
Den närmaste återvinningsstationen fi nns vid Hestra 
Midgård.

4. Konsekvenser

4.1 Hälsa och säkerhet

4.1.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar Buller 
från bergtäkt och krossanläggning
Mätningar i Borås tyder inte på överskridanden av 
miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar. Den 
verksamhet som medges i detaljplanen kommer inte 
att medföra överskridanden. 

4.1.2 Buller från bergtäkt och krossanläggning
Väster om planområdet fi nns två bergtäkter och en   
krossanläggning.   

Enligt de gällande allmänna råden ”Bättre plats för 
arbete” är riktvärdet för skyddsavstånd till täkter 500 
meter.

De faktiska störnigarna från anläggningen har 
bedömts i tillståndsansökningar för bergtäkterna. I 
tillståndsbesluten anges bland annat att bullret från 
verksamheten ska begränsas så att det inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid när-
liggande bostäder än gällande riktvärde för externt 
industribuller.

Även bullermätning har gjorts (SP 2000-04-10), 
som visat att bullernivån i västra delen av Hestra kv 
7, 300 meter närmare täkten än det aktuella planom-
rådet, byggnader under riktvärdena. 

Mot bakgrund av det relativt stora avståndet mellan 
planområdet och bergtäkterna bedöms markvibra-
tionerna vid sprängning enligt nuvarande tillstånd 
för verksamheten inte innebära något hinder för ett 
genomförande av detaljplanen.

4.1.3 Trafi kbuller
För dagens trafi k 2600 fordon/dygn överstigs inga 
husfasader av varken dygnsekvivalentnivån eller 
maximalnivåerna för dag och natt på Symfonigatan. 
För trafi kmängd enligt prognos 2010, 4800 fordon/
dygn, överskrids inte några maxvärden (max 66 dBA 
jämfört riktvärde 70 dBA). Ekvivalentnivån ligger 
under riktvärdet 55 dBA utom på övervåningen 
närmast Symfonigatan där 56 dBA beräknats. På 
motstående sida uppgår ekvivalent bullernivå till max 
36 dBA på bottenvåningen och 45 dBA på över-
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våningen. Endast enstaka bostadsrum belägna där 
bullernivån är 56 dBA vid fasad. Utemiljön invid bot-
tenvåningens fasad klarar riktvärdena mot lokalga-
tan med god marginal. Byggrätten begränsas med 
hänsyn till bullervärden.

Bullerberäkning avseende illustrerad husplacering 
har utförts av SP under juni månad 2009. 

5. Administrativa frågor

5.1 Genomförandetid
Genomförandetiden slutar tio (10) år efter planen 
vunnit laga kraft. 

5.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

5.3 Handläggning
Planen avses antas av Byggnadsnämnden.

5.4 Planavgift
Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden.

5.5 Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av 
representanter från  stadsbyggnadskontoret, kom-
munledningskansliet, gatukontoret och lokalförsörj-
ningskontoret.

Planavdelningen

Tord Lundborg                     Lilian Gustafsson        
planchef        planhandlägare  
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Genomförande-
beskrivning
Detaljplan för del av Hestra 7, etapp 
4, del av Torpa-Hestra 4:1 mfl , Borås 
Stad, Västra Götalands län, upprättad 
31 maj 2010.

1  Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att 
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. 
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Genomför-
andebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

2  Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Mjöbäcks 
Entreprenad AB, nedan kallad exploatören, och 
avser att möjliggöra uppförandet av bostäder. I gäl-
lande detaljplan fi nns tomt för förskola som dock är 
för liten, varför större tomt är nödvändig. 

2.1 Tidplan
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande 
och följande tidplan gäller:
Samråd  4: kvartalet 2009
Utställning 1: kvartalet 2010
Antagande 2: kvartalet 2010
Laga kraft 2: kvartalet 2010
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter 
på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Detaljplanen antas av Byggnadsnämnden.

Uppförandet av förskolan är beräknad att påbörjas 
2010.

2.2 Genomförandetid
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum då 
planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren 
en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga 

skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

2.3 Ansvarsfördelning - genomförande
Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd svarar för 
uppförande av ny förskola samt övriga anläggningar, 
såsom parkeringsplatser mm som är förenade med 
denna. 

Borås Stad ansvarar för projektering och utbyggnad 
av samtliga allmänna anläggningar.

Exploatören ansvarar för genomförandet av bo-
stadsbebyggelsen inom exploateringsområdet enligt 
upprättat exploateringsavtal. 

2.4 Huvudmannaskap 
Borås Stad är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen är ansvarig för den framtida 
driften och underhåll av huvudgata, lokalgata, natur-
mark, gång- och cykelvägar inom planområdet.

2.5 Avtal
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploa-
tören och Borås Stad som reglerar fi nansiering och 
ansvarsfördelning för de åtgärder som ska göras 
på allmän plats i samband med planen. De åtgärder 
som behöver avtalas om är bl.a. utbyggnad av lokal-
gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, vatten- 
och avloppsanläggningar samt iordningställande av 
naturmark. Dessutom ska ett köpeavtal upprättas 
mellan exploatören och Borås Stad för den del av 
planområdet som omfattar bostäder. Avtalen ska 
godkännas av Kommunstyrelsen.

3  Fastighetsrättsliga frågor

3.1 Markägare
Planområdet omfattar fastigheterna Torpa-Hestra 
4:1 och Stenhammar 2 som ägs av Borås Stad. Ett 
köpeavtal ska upprättas med exploatören för den 
del av planområdet som omfattar bostäder. Res-
terande mark kommer även i fortsättningen vara i 
kommunens ägo.

3.2 Fastighetsbildning
Den del av Borås Stads fastighet som ska bebyg-
gas med bostäder ska avstyckas enligt upprättat 
köpeavtal och säljas till exploatören. Ansökan om 
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fastighetsbildning ombesörjs av kommunen. Kostna-
den inkl. kopia på förrättningsakten till kommunen, 
betalas av exploatören. 
Avstyckning av de enskilda tomterna ska ombesör-
jas av exploatören. Exploatören alternativt framtida 
ägare står för avstyckningskostnaden för de enskilda 
tomterna.

Den del av fastigheten som ska bebyggas med för-
skola ska avstyckas efter överenskommelse mellan 
Borås Stad som fastighetsägare och Borås Stads 
Lokalförsörjningskontor (LFK). Ansökan om fastig-
hetsbildning ombesörjs av Borås Stad som fastig-
hetsägare och bekostas av LFK.

4  Tekniska frågor

4.1 Gator, gång- och cykelvägar
Borås Stad ansvarar för projektering och utbyggnad 
av samtliga lokalgator, gång- och cykelvägar inom 
planen. Åtgärdernas kostnader regleras i exploate-
ringsavtalet.

4.2 VA, dagvatten och värme
Områdets VA byggs ut och ansluts till kommunala 
allmänna ledningar sydost om Flöjtliden. 
Dagvatten ska tas omhand lokalt genom fördröj-
ning och/eller infi ltration på varje enskild fastighet. 
Dagvatten som produceras på kvartersmark ska tas 
om hand på kvartersmarken. Åtgärderna regleras i 
exploateringsavtalet. 
Möjlighet att ansluta till fjärrvärme fi nns för hela 
planområdet. 

4.3 El, tele och data
El- och teleledningar fi nns framdragna till planområ-
dets gräns. Fiberoptisk kabel ska läggas ner för hela 
planområdet. Ovanstående ledningar ska ingå i de 
åtgärder som ska regleras i exploateringsavtalet.

5  Ekonomiska frågor
Kommunala kostnader redovisas nedan. I dessa 
ingår nybyggnation inklusive projektering av för-
skolan. Utbyggnaden av samtliga allmänna anlägg-
ningar (nedan infrastrukturuppbyggnad) bekostas 
gemensamt av exploatören och Borås Stad (nedan 
redovisas kommunens kostnad). Kostnader för 
fastighetsreglering och fastighetsbildning tillkommer 

och belastar nybyggnationen av förskolan, summan 
är uppskattad. Försäljning av del av fastigheten till 
exploatören ger en intäkt, summan nedan är fortfa-
rande under förhandling. Kostnader och intäkter är 
redovisade i värdetidpunkt januari 2010.

Kostnader                                                tkr                     

Förskola                                                         21 600            
Infrastrukturuppbyggnad;                                     
gata, gång- & cykelvägar m.m.                            900 
Fastighetsbildning/reglering                              50
Summa                      22 550     

Intäkter

Försäljning av kommunal                                      
kvartersmark till Bolaget                                  3 000                  
Summa                                                          3 000                
Resultat                                                     -19 550

                                                                    
 Respektive nätägare bekostar utbyggnad av elnätet 
samt telenätet inom området. 

Exploatörens kostnader regleras i det exploaterings-
avtal som tecknas mellan Borås Stad och exploatö-
ren. 

Kostnader för detaljplanen tas ut genom planavgift 
som betalas i samband med kommunens handlägg-
ning av bygglovet.

5.1 Driftkostnader
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna i en-
lighet med detaljplanen medför att kostnaderna för 
det skattefi nansierade drift och underhållet och ökar 
med 25.000kr/år.

Driftkostnaderna för förskolan har ännu ej kunna re-
dovisas. I driftkostnaderna ska ett kommunalt internt 
markarrende ingå.

Kommunledningskansliet

Samhällsplanering

Peter Zettergren
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Utlåtande
Upprättat den 31 maj 2010 med avse-
ende på detaljplanen för del av Hestra 
7, etapp 4, DEL AV TORPA-HESTRA 
4:1 M. FL. , Borås Stad, Västra Göta-
lands län

1. Handläggning
Detaljplaneförslaget inleddes med samrådsmöte på 
Hestra Midgård den 28 oktober 2008 enligt PBL § 
5:28 (Enkelt planförfarande).

Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 har ägt rum un-
der tiden 12 oktober – 9 november 2009 avseende 
samrådshandling upprättad den 5 oktober 2009. 
Under samrådstiden inkomna synpunkter har redovi-
sats i samrådsredogörelse daterad 2010-02-01. 

Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt 
PBL 5:23 under tiden 19 februari – 19 mars 2010. 
Utställningshandlingen upprättades den 1 februari 
2010. Annons var införd i Borås Tidning 2010-02-
18.  Berörda markägare har även underrättats med 
brev. Under utställningstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset och på Hestra Midgård samt 
på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
Fyra remissinstanser har framfört synpunkter under 
utställningstiden. Två berörda sakägare har un-
der utställningstiden inkommit med erinringar mot 
förslaget. 

2.1 Ändringar i planförslaget
Antagandehandlingen  innebär efter justering föl-
jande ändringar jämfört med utställningshandlingen: 

Justeringar av gång- och cykelvägen i naturmarken 
i norra delen av planområdet har skett  p g a påpe-
kanden från en remissinstans och en sakägare. 

Ett förtydligande i planbeskrivningen under stycket 
3.6.1 ”Vatten och avlopp” på sid. 6 har gjorts med 
anledning av Gatunämndens yttrande.

Genomförandebeskrivning justerad avseende tid-
plan och avtal.

2.2 Beslutsförslag
Byggnadsnämnden föreslås besluta

att anta detaljplanen med stöd av 2§ i reglementet 
för Byggnadsnämnden (KF 2002-08-15). 

3. Synpunkter under utställningen 
3.1 Remisspart

U02 Gatunämnden  
Gatunämnden hävdar att huvudmannaskapet 
som Gatunämnden yttrade sig om i samrådsre-
dogörelsen fortfarande inte är utrett, med tanke på 
Kommunstyrelsens beslut där man tillsatt en arbets-
grupp för att utreda kommunalt huvudmannaskap.

Kap 3.6.1 Vatten och avlopp                                                                                              
Ersätt första stycket med: Bostadsbebyggelsen 
avses att anslutas till det kommunala allmänna 
vatten- och avloppsledningsnätet. Varje fastighet 
tilldelas en förbindelsepunkt vid tomtgräns. Det 
kommunala allmänna vatten- och avloppsledning-
snätet byggs ut från befi ntligt allmänt VA-ledning-
snät sydost om Flöjtliden till nya förbindelsepunkter i 
planområdet. 

Remisspart Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

U01 Kommunstyrelsen X 2010-05-17

U02 Gatunämnden X 2010-03-16

U03 Miljönämnden X 2010-03-10

U04 Kulturnämnden X 2010-03-16

U05 Kommundelsnämnden 
i Norrby       

-

U06 Räddningstjänsten -

U07 Lantmäterimyndigheten X 2010-02-22

U08 Borås Elnät AB X 2010-02-26

U09 Borås Energi och 
Miljö AB 

X 2010-03-09

U10 Lokalförsörjningsnämn-
den

X 2010-03-18

U11 HSO i Borås -

U12 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

X 2010-03-18

U13 Polismyndigheten i  
Västra Götaland

X 2010-03-19

U14 TeliaSonera AB -

U15 Posten AB -

U16 Västtrafi k AB X 2010-04-30

Sakägare Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

U18 Berwald 48 X 2010-02-23

U19 Stenhammar 30 X 2010-03-12

Kvarvarande synpunk-
ter under samråd

Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

S17 Hyresgästföreningen 
Borås/Bollebygd

X 2009-10-13

S20 Berwald 50-53 X 2009-11-04

TS1 Berwald 9 X 2008-10-28
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Kommentar
Förtydligande av första stycket Kap 3.6.1 Vatten och 
avlopp har gjorts enligt Gatukontorets påpekande.

U07 Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har i tidigare yttrande 
ifrågasatt planförfattarens tolkning av ett befi ntligt 
utfartsservitut. Våra synpunkter kvarstår och förtydli-
gas nedan.

Stenhammar 2 har rätt att använda väg över Sten-
hammar 3, men det betyder inte att servitutsområdet 
får användas för allmän gångtrafi k. Vi vill peka på det 
olämpliga i att anlägga vägar eller gångstråk som, 
mot fastighetsägarens vilja leder in allmänheten på 
privat mark.

Kommentar
Detta har beaktats. En justering av gång- och 
cykelvägen i naturmarken i norra delen av planområ-
det har skett.

U09 Borås Energi och Miljö AB 
Eventuell fl yttning av fjärrvärmeledningar inom områ-
det bekostas av exploatören.

Kommentar
Vidarebefordras till exploatören för kännedom. 

U13 Polismyndigheten  
När det gäller trafi ken  inom området har polismyn-
digheten inga synpunkter. När det gäller gång- och 
cykelvägar inom området är det viktigt att de plane-
ras så att inga skymmande buskage eller träd stör 
trafi ksäkerheten.

Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett 
sådant sätt att man från bostaden kan observera sin 
parkeringsplats. Under mörker ska parkeringsområ-
det vara upplyst.

Planering av förskola bör göras så att avhämtning 
och lämning av barn planeras in utan fara för barnen. 
P-platser bör planeras så  att avhämtning och lämn-
ing underlättas.                   

Kommentar
Vi delar polismyndighetens synpunkter. Planen ger 
förutsättningar att tillgodose synpunkterna.

Illustrationen av förskoletomten ger förutsättning för 
god trafi ksäkerhet.

3.2 Sakägare

U18  Berwald 48
Ägaren till fastigheten Berwald 48 föreslår att fl er 
naturområden inrättas enligt ritning så att villor och 
förskola får större närhet till naturen. Förskoleområ-
det fl yttas motsvarande sträcka söderut. Dessutom 
anmärker jag mot analysen se sid 15 (samrådsre-
dogörelsen) ”Lekplatser fi nns inom Hestra varför 
någon ny inte ingår i avtalet…” Hestra är stort och 
det är rimligt att området bryts ned i mindre delar för 
en sådan analys. Det fi nns även lekplatser i Borås 
och i Västra Götaland.

Kommentar
Förskoleområdet ändras inte. Lekplats planeras inte 
inom planområdet.

U19  Stenhammar 3, Brf Parkstaden
Styrelsen för Brf parkstaden har studerat plan-
förslaget till Hestra 7, etapp 4 och konstaterat att 
gc-vägen genom naturmarken i norr ner mot Sym-
fonigatan har en avstickare in på kvarteret Sten-
hammar 3 för att utnyttja det gamla servitutet som 
skapades när en tidigare plan hade en placering av 
ett daghem just i nämnda naturmark.

I tidigare tecknat avtal 19 december 2005 gavs 
kommunen rätt att använda en körväg från Hestra 
Ringväg till området som nu i planförslaget kallas 
naturmark för att där uppföra en förskola.

Siktsträckan från förarplatsen i en bil till en cykel 
eller bil som kommer till exempel mot samma ga-
ragehörn uppskattas att vara ca 1 meter. Vi boende 
är medvetna om den skymda sikten runt garage-
hörnen. Ett barn eller en ungdom på cykel eller 
moped kan inte förstå att det kanske kommer en bil 
runt ett garagehörn och är därför inte beredda att 
stanna. Bromssträckan både för cykel och moped 
lär överstiga 1 meter om de framförs i normal has-
tighet.

Vi boende kan med all säkerhet stanna våra fordon 
vid upptäckt av en oskyddad trafi kant men tror inte 
att den oskyddade trafi kanten kommer att hinna 
stanna.

Avstånden mellan våra garage är ca 6 meter och där 
ska alltså två fordon kunna mötas. Därutöver ska 
dessa fordon också kunna möta gående, med eller 
utan hund, cyklar, mopeder och andra lekredskap.

Vid färd på Hestra Ringväg har utfarten från Sten-
hammar 3 slänter på båda sidor som gör att sikt-
sträckan för dessa trafi kanter blir mycket kort. Ett 
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barn på cykel som kommer i denna branta nedförs-
backe kommer troligtvis inte att kunna stanna för ett 
passerande fordon på Hestra Ringväg.

Det fi nns en mycket väl använd gc-väg längs Sym-
fonigatan som via en överfart på Hestra Ringväg 
vid rondellen leder vidare in till centrum av Hestra 
Midgård alltså till kiosk, fritidsgård, skola och dagis.

Stenhammar 3 är ett +50-boende med en hög 
andel äldre personer. Detta gör att olycksrisken för 
våra äldre personer ökar om olika trafi kslag blandas 
på vår så kallade innergård där vi själva tvingas 
iaktta stor försiktighet.

Vi boende inom fastigheten 3 vill inte på några villkor 
ha in en gc-väg enligt punkt 3.5.2 genom natur-
marken i norr för att fortsätta in i vårt garageområde, 
Infarten mellan våra olika garagelängor är trång med 
skymd sikt och möjligheten att avskilja en del av 
infarten till en gc-väg fi nns inte.

Vad gäller servitutet för att kunna använda väg över 
Stenhammar 3 så omöjliggjorde Mjöbäcks Entrepre-
nad AB detta när de byggde på tomten Stenham-
mar 3. Byggnationen trycktes ihop på ett sätt så 
att den planerade genomfarten och områdena runt 
garagen blev mycket trängre än avsett och bl a av 
den anledningen så kan inte utrymmet användas till 
en gc-väg.

Kommentar
Detta har beaktats. En justering av gång- och 
cykelvägen i naturmarken i norra delen av planområ-
det har skett. Anslutning av gc-vägen till Stenham-
mar 3 har tagits bort.

4.Kvarstående synpunkter från detaljplane-
samråd

4.2 Remisspart 

S17 Hyresgästföreningen Borås/Bollebygd
För ca 15 år sedan byggdes de svenska, danska 
och fi nska husen på Hestra, då kände man sig 
stolt som invånare i Borås Stad, arkitekter och 
stadens planerare hade tänkt till. Sedan dess har 
man smällt upp två jättestora “skokartonger” som 
skymmer solen för äldreboendet. Man har dessutom 
planer på att bygga ned mot Byttorpssjön och nu 
också etapp 4 av Torpa-Hestra. Som företrädare 
för Hyresgästföreningen Borås/Bollebygd styrelse 
tycker vi givetvis att det är viktigt med bostäder och 
då företrädesvis hyresrätter. Men det är också lika 
viktigt med gröna lungor mellan husbestånden, bygg 

inte sönder Hestra, utan tänk på att där ska också 
människor bo och trivas. Se därför över grönom-
rådesplanen för Hestra på nytt. Hur vill stadens 
planerare och arkitekter att det ska se ut om ytter-
ligare 15 år på Hestra, ett trivsamt bostadsområde 
med vackra väl tilltagna gröna områden mellan 
husbestånden eller ska det se ut som en soptipp 
med betong och asfalt.  

Sammanfattning: Vi förordar givetvis att man byg-
ger förskolan, men slopar de övriga husen. Lämna 
i stället ett rejält tilltaget grönområde till barnen att 
rumstera om på. Det fi nns tillräckligt med varnande 
exempel både i Malmö och Göteborg, vi behöver 
inte göra om samma misstag i Borås också.

Kommentar
Planen följer de riktlinjer för bebyggelse respektive 
grönstråk som den fördjupade översiktsplanen för 
Hestra anger.

4.3 Sakägare

S20 Berwald 50-53
Vi är emot denna gång- och cykelväg.

Här kommer att gå mycket folk med sina barn till och 
från den nya förskola som ska byggas.

Det kommer att vara en grusväg som på vintern blir 
hal och eländig då ej snöröjning samt grusning sker. 
Den är ej heller belyst. Det skulle då vara lättare att 
gå längs Flöjtliden som redan är en etablerad och 
asfalterad gata som dessutom sköts på vintern. I 
slutet av Flöjtliden kan man då istället ansluta en 
grusväg in mot parkeringen, etapp 4.

Vi vill ej ha någon insyn i våra vardagsrum (Berwald 
50-53) då vi har stora glaspartier på denna sida av 
huset (det är som att sitta i ett skyltfönster). Vi blir 
då omringade med vägar på både fram och baksida.

Lite hemfrid vill man ha även i ett tätbebyggt villaom-
råde. En baksida med ej belyst angränsande gång- 
och cykelväg ökar inbrottsrisken.

Kommentar
Inom området för gång- och cykeltrafi k dras vägen 
så långt mot förskolan som möjligt.
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4.4 Synpunkter från samrådsmöte 2008-10-28

TS1 Berwald 9
Kullen bör bevaras som ett naturområde. Da-
gisparkeringen bör ligga så nära Orkestervägen som 
möjligt.

Kommentar
Kullen tas i anspråk som kvartersmark. Placering 
av parkering inom förskoleområdet regleras inte 
med planbestämmelser. På illustrationen har föräl-
draparkeringen lagts nära Orkestervägen.

Planavdelningen

Tord Lundborg   Lilian Gustafsson

planchef   planhandläggare
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Vacker natur inom Hestraområdet

Besöksadress: Kungsgatan 55, 6 tr

Postadress: 501 80 BORÅS

Telefon(växel) 033-358000  

Fax: 033-353429

E-post:  stadsbyggnadskontoret@boras.se

Hemsida:  www.boras.se


