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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 
60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på 
tre byggnader som föreslås i södra delen av planområdet, 
norr om Sagavallen. Den nya bebyggelsen ska ha en hög 
miljöprofi l och den naturmark som tas bort ska kompenseras 
i närområdet.

All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den 
egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler. 

I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgick ur 
planen inför granskning. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 60 
bostäder på Norrmalm. Det gröna stråk som sträcker sig 
genom området behålls och förlorad naturmark kompenseras. 
Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande 
bebyggelsen och topografi n, men med ett modernare form-
språk.

Planområde
Planområdet är placerat längs med Ynglingagatan med den 
nya bebyggelsen placerad i hörnet mellan Ynglingagatan och 
Kråkekärrsgatan söder om kullen. Här stod det tidigare ett 
garage på en del av ytan, som annars består av naturmark. 
Ynglingagatan från Kråkekärrsgatan till Folkungagatan är 
inkluderad i planen, där även korsningen mot Folkungagatan 
ingår. Det totala planområdet är 12 835 m2 stort.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och 
P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd 
för park eller plantering för det aktuella planområdet. 

Kommunala beslut 
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge 
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22 
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 2017-
12-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämn-
den att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205. 

Plan- bygglovschefen beslutade 2017-10-02 § Pl 2017-10 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 4 oktober - 5 november 2017. 2019-02-28 § SBN 2019-
45 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samrådsredogörelsen och skicka detaljplanen för granskning. 
Granskningen pågick under tiden 13 mars - 10 april 2019.

Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27  
§ SBN 2019-186 och överklagades därefter av en sakägare. 

Mark- och miljödomstolen beslutade 2019-12-02 att avslå 
överklagan i mål nr P 3248-19 och planen fi ck därmed laga 
kraft 3 veckor senare 2019-12-23. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl . - Ynglingagatan, Borås Stad. Planen fi ck laga kraft den 23 december 2019

Översiktskarta

Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan. 

Platsen där garaget tidigare stod och där de nya byggnaderna kommer att stå.

Ynglingagatan
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Uppdelning av planen
I samrådsskedet av detaljplanen ingick även ett område norr 
om Folkungagatan tänkt för bostäder. Denna del utgår ur 
planen inför granskning eftersom den tänkta bebyggelseut-
formningen har visat sig svår att anpassa till platsen avseende 
natur och terräng.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet med 
utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både 
fl erfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade 
till terrängen och är placerade för att få lägenheter med 
mycket ljus. De fl esta utav fl erfamiljshusen i området är 
byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda 
med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om plan-
området består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk 
stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av tre punkthus i den 
södra delen av planområdet. Punkthusen planeras i 5-7 
våningar där byggnaden i mitten är högst för att följa den 
intilliggande kullens form.  Punkthusen underbyggs av ett 
parkeringsgarage, med en gård på taket till garaget. Från 
gården ska det vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsga-
tan samt upp till kullen. 

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter an till den funktionalistiska stil 
som präglar området, men med ett nutida formspråk. Husen 
har sadeltak likt övriga hus i området men med en brantare 
lutning. De planerade punkthusen blir några våningar högre 
än befi ntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen 
de står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar 
plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att 
följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalis-
men och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för 
att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna. 

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet 
och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt 
snabb utveckling till följd av textilindustrins framgångar. 
I en ny årsring runt den befi ntliga staden uppfördes vid 
den här tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de 
modernistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den 
första bebyggelsen i området, som främst placerades i anslut-
ning till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av 
villor och mindre fl erbostadshus i en utpräglad funktionalis-
tisk stil. Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt 
större s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt 
principen ”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i 
området år 1986, då ett antal fristående fl erbostadshus utmed 
Folkungagatan kopplades samman genom nybyggnad.  

Område som utgick 
efter samråd

Planområde
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avstånd till närliggande byggnader som andra byggnader i 
området gör. De högre våningarna i de nya byggnaderna får 
en snävare vinkel och därmed en mindre insyn än våningarna 
i jämnhöjd. Sammantaget anses inte den ökade insynen 
innebära en betydande olägenhet för de närboende. 

Offentlig service
Offentlig service fi nns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4 
kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger 
direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger 
drygt 500 meter österut. 

Kommersiell service 
Kommersiell service fi nns likt den offentliga servicen främst 
i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet fi nns längs 
med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med 
planförslaget.  

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen 
kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsan-
passade.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan, 
Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut 
ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan. 
Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan 
kommer att byggas om i och med planändringen. Illustra-
tionskartan på sidan 17 visar på hur den kommer att se ut 
efter ombyggnaden.

Gångtrafi k
Trottoar fi nns längs båda sidorna av gatorna i området. 
Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp 
till Döbelnsgatan. En ny gångstig med trappa ska anläggas 
över kullen inom planområdet och bekostas av exploatören. 

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan, 
fi nns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett 
antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där 
enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer. 
Cirka 60 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen 
vilket borde innebära en befolkningsökning på drygt 100 
personer. 

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien 
visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vårdagjäm-
ning (höstdagjämningen har liknande skuggningar) och 
sommarsolståndet. 

Den planerade bebyggelsen kan medföra en ökad skugg-
ning för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår och 
höst samt ökad skuggning på fastigheterna Kanslern 1 och 
Junkern 8 under eftermiddagen. 

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen 
kan medföra en viss ökad skuggning för några av grannfas-
tigheterna, dock inte till en sådan grad att det innebär en 
betydande olägenhet. 

Idag fi nns träd där den nya bebyggelsen planeras som redan 
skuggar fastigheterna i någon mån. Befi ntliga byggnaders 
skuggning på varandra i området är jämförbar med skugg-
ningen från den planerade bebyggelsen. 

Insyn
Den nya bebyggelsen innebär en ökad insyn för de närmsta 
grannarna. Området ligger i ett halvcentralt läge där en viss 
insyn får tålas, och byggnaderna ligger på ungefär samma 

Ny bebyggelse Kråkekärrsgatan 13

Principsektion som visar hur den planerade bebyggelsen förhåller sig till kullen. Sektionen är inte tänkt att redogöra för planens geotekniska förutsättningar. 
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Solstudie

De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.  

Sommarsolstånd kl 09:00

Vårdagjämning kl 09:00 Vårdagjämning kl 13:00 Vårdagjämning kl 17:00

Sommarsolstånd kl 13:00 Sommarsolstånd kl 17:00
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Cykeltrafi k och cykelparkering
Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet. 
De närmsta cykelvägarna fi nns längs med Döbelnsgatan in 
mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan 
fi nns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykel-
väg bort mot Knalleland. 

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-
gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För fl erbostadshus 
behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykel-
parkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna 
ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter 
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50 
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus. 
I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering 
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om 
avståndskraven uppfylls.

Kollektivtrafi k
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150 
meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca 
250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna trafi keras av 
linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och vidare 
mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje 7 tar en 
annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om en ska 
mot centrala Borås från planområdet så får en åka via Engel-
brektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsgatan och 

Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7 minuter, 
medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan till Södra 
torget. Dessa tider var aktuella när planen togs fram och kan 
förändras och Västtrafi k ser över hur de kan minska restiden 
mot centrala Borås och samtidigt erbjuda god tillgänglighet 
till kollektivtrafi ken.

Biltrafi k och bilparkering 
Angöring sker från Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan. 
Majoriteten av de befi ntliga parkeringsplatserna i området 
ligger längs med gatan. All parkering för den nya bebyggelsen 
ska lösas inom kvartersmark, alltså inom den nya bebyg-
gelsens egna tomter och följa Borås Stads parkeringsregler. 
I samband med att korsningen mellan Ynglingagatan och 
Folkungagatan byggs om kommer även den olovliga parke-
ringsplatsen som ligger på naturmark längs Ynglingagatan att 
tas bort och planteras. 

Befi ntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafi kökningen som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori 
och zon. 

Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm 
BTA för fl erbostadshus respektive och 6 platser per 1000 

Ynglingagatan
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kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen. 
Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa 
förutsättningar enligt parkeringsreglerna. Planen uppfyller 
kravet på God tillgänglighet med kollektivtrafi k vilket gör 
det möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att redu-
cera parkeringstalen ytterligare fi nns ett antal åtgärdspaket, 
t.ex. för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalands-
banan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation 
bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 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 anläggas. Den nya bebyggelsen ansluts till det befi ntliga 
dagvattenledningar. 

Värme
Det fi nns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fi ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 
Befi ntlig transformatorstation vid Ynglingagatan ersätts med 
en ny transformatorstation i planens E-område. Efter att den 
nya har tagits i drift rivs den befi ntliga. Kostnaden för fl ytten 
bekostas av exploatören .

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning för både kund och förare ska anvisningarna 
i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt 
Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgäng-
lig, säker och estetisk” följas. Utöver det rekommenderar 
vi att man planerar för att kunna ha fullsortering med 10 
fraktioner i miljörummet.  Närmaste återvinningsstation 
ligger på Hornsgatan öster om Sagavallen, ca 200 meter ifrån 
planområdet. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse. 
Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen 
kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter 
och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar 
på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet. 
Vid den södra delen av kullen fi nns en sänka med blockig 
terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Grönområdet 
norr om planområdet utgörs av en sydvänd brant i Borga-
reskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung 
bokskog i sluttande terräng.

Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området. 
Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande 
åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs 
som natur, befi ntliga parkeringsplatser samt del av körbana, 
ska iordningställas som naturmark. 

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgareskogen höga 
naturvärden, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. 
Borgareskogen beskrivs som en skog som främst används 
för rekreation och hundpromenader. Sagavallen har 
besöksvärden, höga friluftsvärden, stadsvärden och värden 
för lokal utveckling. Området är ett populärt promenadstråk 
och uppskattat av barnen för lek. Mellan Sagavallen och 
Borgareskogen går gröna stråk som är viktiga för djur- och 
naturliv. Ett stråk går genom planområdet och ett stråk går 
längre söderut vid korsningen Kråkekärrsgatan och Folkun-
gagatan. I grönområdesplanen står det att den västra sidan av 
Kråkekärrsgatan kan bebyggas. Däremot bör naturområdena 
bredvid bollplanen bevaras eftersom de höjer värdet på 
bollplanen. Grönområdena i grönområdesplanen är indelade 
i fyra klasser där klass I innebär det högsta värdet medan 
klass IV innebär ett visst värde. 

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgareskogen och 
Sagavallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även 

Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.
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kullen inom planområdet har värden för natur och rekreation 
men borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser 
fi nns inom 200 meter från planområdet, en i norr där 
Folkungagatan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om 
Sagavallen.   

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av art- 
eller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive 
miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsom-
rådet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen 
utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark, 
klass 3. Det gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har 
besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det gröna 
stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord 
inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering 
vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen 
har viltstråk identifi erats som koppling mellan Borgareskogen 
och Tokarpsberg genom aktuellt planområde. Enligt Grön-
områdesplanen ska alla ingrepp i grönområden som klassas 
i grönområdesplanen kompenseras. Grönområdets funktion 
och värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så 
att en balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska 
bekosta en kompensationsåtgärd. Exploateringen i planom-
rådet kommer att påverka rörelse för människor och djurliv 
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda 
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma plan-
område som exploateringen, men det är en stor fördel att de 
genomförs så nära som möjligt till det man vill kompensera.

Planområdet består till stor del av tallskog i blockig terräng. 
Tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och 
kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite 
kommer att krävas vid skada. Exploatören kommer att stå för 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark utmed Ynglin-
gagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och utvecklas. När 
korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan byggs om kommer 
ena armen av korsningen att tas bort och planteras samtidigt 
som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas bort 
för att återskapa naturmark. 

Fornlämningar och kulturminnen
Det fi nns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Generellt bedöms risken för ras och blockutfall vara låg men 
den sprickriktning och foliation av berg som mäts upp ska 

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)
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Ynglingagatan

Utsnitt av grönområdesplanen.

Utsnitt från illustrationskartan som visar på ombyggnaden av korsningen 
mellan Folkungagatan och Ynglingagatan som en kompensationsåtgärd. 
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uppmärksammas vid bergschakt då de branta vinklarna kan 
leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekommer 
skall bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten. 

Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att lösa block kan 
rasa ner om markytan under ändras. Enligt gällande plan-
förslag kommer slänten vid Kv Knapen att påverkas. Block 
i slänten vid planerad byggnation måste därför tas bort. 
Där ytnära berg förekommer kan block säkras genom t.ex. 
bultning i berg.

All organisk jord bör schaktas bort eller ersättas innan 
fyllning kan ske samt att fyllnadsmassor som används består 
av packad sprängsten. Vegetationen i området bidrar till att 
minska risken för erosion och ska därför behållas där ingen 
uppfyllning planeras ske.

Den planerade bebyggelsen ska uppnå erforderlig säker-
hetsfaktor mot stabilitetsbrott. Detta kan utföras genom 
utfl ackning av slänt till lutning 1:2,5 eller genom erforderlig 
stödkonstruktion. I denna plan bedöms erfoderlig stödkon-
struktion som lämpligast då större delen av kullen ska hållas 
orörd. 

De uppmätta strålningsnivåerna innebär att huvuddelen av 
området klassas som normalradonmark. Nykonstruerade 
byggnader på normalradonmark ska utföras radonskyddande. 
(COWI 2018-03-19)

Förorenad mark
Vid den miljötekniska undersökningen har förorening över 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM påvisats i ett antal 
jordprover och förorening över MKM har påvisats i enskild 
punkt i anslutning till det rivna garaget inom planområdet. 

Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för 
att med säkerhet kunna avgränsa föroreningen i plan och 
profi l. Däremot ger resultaten information om var förore-
ning kan påträffas och även en ungefärlig uppfattning om 

möjlig utbredning. Utifrån framtagna resultat görs dock 
bedömningen att avhjälpande åtgärder av något slag kommer 
att krävas vid eventuell framtida exploatering av området. 
(COWI 2018-02-28)

6. Vatten
Planområdet ligger drygt 800 meter ifrån Viskan. Planens 
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att 
området blir översvämmat. 

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 fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras 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 planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar 
hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas, 
vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska 
kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomför-
ande.

7. Sociala perspektiv
När nya bostäder byggs i anslutning till den befi ntliga bebyg-
gelsen så fi nns det goda möjligheter för en ökad upplevd 
trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt 
på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad 
upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.

Sektion över nybyggnation med stödkonstruktion mot kullen. 
(Geoteknisk utredning COWI 2018)
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8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan 
som är en led för farligt gods. Bebyggelsen som tillåts i 
planen ligger drygt 200 meter från Älvsborgsbanan och 
bedömningen är därför att planutformningen inte påverkas 
av riskerna förknippade med transport av farligt gods. 

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar. 
Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det 
rekommenderade skyddsavståndet. Behov av åtgärder på 
ventilation och utrymningsvägar ska stämmas av med 
räddningstjänsten.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

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

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området 
saknar större vägar med stora trafi kmängder. Planens 
genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan 
på MKN för luft.

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. 

I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och 
därför har en bullerutredning tagits fram. 

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller 
från trafi k enligt förordning SFS 2015:216.

För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara 
iordninggjord och tillgänglig då vissa balkonger inte klarar 
bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem. 

Den föreslagna bebyggelsen påverkas inte av vibrationer från 
järnvägen.

R2017023A

R2017023A

Förklaringar
Vägyta

Emissionslinje

Järnväg (spårmitt)

Byggnad

Uthus

Höjdnivåkurva

Bullerskärm

Beräkningspunkt

Beräkningspunkt över 55 dBA

Nivåtabell

LAeq24h

dB(A)

40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 > 60

Ekvivalent ljudnivå LAeaq24h  från väg- och tågtrafi k. Maximal ljudnivå LAFmax  från väg- och tågtrafi k.
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR 
visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla 
områdets gröna karaktär. 

Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande 
bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska 
anläggningar. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får byggas regleras genom exploateringsgrad 
och prickad mark som innebär att marken inte får bebyggas. 
e000 beskriver hur stor del av marken som får bebyggas inom 
respektive egenskapsgräns. Utöver största byggnadsarea 
tillåts parkeringsgarage med körbart bjälklag genom bestäm-
melsen e2, detta då det fi nns en viss fl exibilitet hur byggna-
derna hamnar i förhållande till byggrätten för garage mellan 
byggnaderna. På prickad mark får inte marken bebyggas med 
undantag för gårdsbyggnader och parkering på de platser 
som inte är markerade med n1 eller f3.

Mark och vegetation
n1 är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvar-
tersmark. Bestämmelsen n2 har placerats för att säkerställa att 
gården anpassas och möter kullens terräng. Stödkonstruktion 
som spont tillåts, men ska döljas med terrassering där varje  
terrass har en maxhöjd på 1,5 meter. n3 betyder att träd inte 
får fällas. Detta för att träden i dessa områden ska bevaras. 

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom 
totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som 
höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå. 
Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan 
40-48 grader för att samspråka med befi ntlig bebyggelse. 
Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens 
takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. Mot det gröna 
släppet i det sydvästra hörnet tillåts inte balkonger ovan 
prickad mark, för att bevara öppenheten i släppet och 
avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga 
ut 2 meter från fasad. Gårdsbyggnader tillåts på gården 
mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd
För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården ligga 
på tyst sida och vara iordninggjord och tillgänglig då vissa 
balkonger inte klarar bullerkraven, om inte bullerdämpande 
åtgärder görs på dem. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen fått laga 
kraft. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större 
än 20 cm på en höjd av 1,50 meter ovanför mark. Detta för 
att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls. Möjligheten 
att ge marklov för nedtagning av träd är mycket begränsad 
och ges när trädets förutsättningar kräver det. 

Påträffade markföroreningar ska behandlas inom hela 
planområdet enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förore-
nad mark.

Vid anläggningsarbeten som omfattar schaktning, förfl ytt-
ning eller sprängning ska bergstabiliteten och risk för 
blocknedfall säkerställas i samband med lovgivning. 

Information
Det ska fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 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 
anläggas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som 
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden. 
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där 
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga, 
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum 
ska bli livligare med fl er bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med 
blandade upplåtelseformer.  

Översiktlig planering
I Översiktsplanen för Borås som antogs 2018 är Norrmalm 
utpekat som övrig stadsbebyggelse. 

I översiktsplanen fi nns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

 » Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.
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 » Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt avstånd 
till kollektivtrafi k. Kollektivtrafi k ska vara ett attraktivt 
alternativ i vardagen

 » Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsik-
tighet i fråga om energiförbrukning, materialval och 
utformning.

 » Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer

 » Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas.

Angående sista punkten så tas viss naturmark i anspråk i och 
med planförslaget. Dock höjs kvaliteten i och tillgängligheten 
till övrig grönska i närområdet. I planeringsprincipen Gröna 
och blå strukturer står det att områden av klass III och IV i 
Grönområdesplanen som berörs av förtätning bör kompen-
seras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser i 
närområdet. 

En annan punkt som passar in på detaljplanen under Sociala 
och hälsosamma miljöer är att "trygghet och säkerhet beaktas 
vid utformning av det offentliga rummet och i trafi kmiljöer", 
då en trafi kfarlig parkering plockas bort.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfi nns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande 
mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås Stad bygger 
hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö"

Bostadsbyggnadsprogram 
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-
rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara 
och ha hög kvalitet. Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt 
till att nå målen som sätts upp i programmet. Detaljplanen 
möjliggör en förtätning och att ca 60 nya bostäder kan byggas 
i ett centralt läge i närhet till natur. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

I behovsbedömningen har det framkommit att följande 
frågor är viktiga att belysa i planarbetet:
- Kompensation för förlorad natur
- Byggnadshöjd
- Buller från järnvägen
- Solstudie

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm 
1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del 
av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna 
Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB 
Bostäder i Borås.

Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas  att utgöra 
den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.

Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Norrmalm 1:1.

Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9, 
som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering 
övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Allmänna elledningar som ligger inom den kommunala mark 
som ska överlåtas ska säkerställas med ledningsrätt i samband 
med övrig fastighetsbildning.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab 
Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska 
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet 
kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och 
fi nansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation 
av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark 
(kompensationsåtgärd) mm.
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En överenskommelse om markbyte ska träffas mellan 
kommunen och AB Bostäder för att reglera marköverlåtelser 
mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9 (se bild 
ovan).

Marken (E-området) där transformatorstationen ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Ansvarsfördelning
Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare 
ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet. Innan 
byggnation påbörjas bör gränsen mot naturmarken tydligt 
markeras för att undvika att träd skadas. Information har 
införts på plankartan om att vite kommer utkrävas för träd 
som skadas eller tas ned på naturmark.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och 
underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och 
natur) inom planområdet. Ansvaret inkluderar att säkerställa 
risk för blocknedfall (se rubrik 5. Mark – Geoteknik och 
Radon), vilket ska ske i samband med lovgivning.  Kommu-
nen kan, i samband med att marken säljs, överlåta ansvaret 
för att utföra åtgärder på allmän plats till köparen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norr-
malm 1:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, fl ytt av trans-
formatorstation och eventuellt ledningar samt förrättnings-
kostnader regleras i samband med att kommunen och Peab 
Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Planarbetet fi nansieras genom planavgifter som tas ut i 
samband med bygglov.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948 
upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

» är förenlig med översiktsplanen

» inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse

» inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2018-05-08). 

» Geoteknisk utredning (COWI, 2018-03-19).

» Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

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  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Marsken 

Park

9

Mark som tillfaller Borås Stad

Mark som tillfaller AB Bostäder

Tomtgräns
Ny vägkant

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.
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