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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 
Planen syftar till att möjliggöra för nybyggnation av kommunal verksamhet. I första hand kommer 

området användas för förskola. Detaljplanen tillåter även andra användningar som idrott, bostäder 

och vård för att bemöta förändrat behov av lokaler i framtiden.  

Bebyggelsens placering regleras för att minska påverkan på Söråns kantzon. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom strandskyddat område 

med natur- och rekreationsvärden.  

 

 

Figur 1. Översiktlig karta som visar lokaliseringen. 
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig användning av mark- och 

vattenområden. Nedan beskrivs de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för Örlid 1:2 m.fl. 

Lövaslätt.  

2.1 HELA DETALJPLANEN 
Detaljplanen omfattar cirka 19 000 m2 varav 10 053 m2 är kvartersmark. Planen kommer 

möjliggöra för ny bebyggelse i form av en förskola (S) och för att skapa en flexibel 

markanvändning över tid medges även markanvändningarna bostad, vård och idrott (B, D och 

R1). Syftet med bestämmelsen idrottsändamål är för att närområdet används för rekreation och 

idrott idag samt att parkeringen kommer att samnyttjas i en gemensamhetsanläggning (g1) med 

bland annat idrottsklubben Omega. Kombinationen av markanvändningarna vård och bostad 

möjliggör för exempelvis äldreboende eller andra typer av boenden som kräver personal. Norr om 

Sörån finns idag en transformatorstation (E) på naturmarken som ska finnas kvar. Allmännyttiga 

underjordiska ledningar (u1) är exempelvis VA-ledningar som behöver gå från tomtgräns under 

parkeringen fram till byggnaden. 

Bebyggelsens höjd begränsas till två våningar. Detaljplanen möjliggör för en eller flera byggnader 

med sammanlagt ett fotavtryck på 2 500 m2 (byggnadsarea) inom användningsgränserna1. 

Bebyggelsens placering regleras inom kvartersmarken med prickmark och kryssmark för att 

minska påverkan på Söråns kantzon. Marken ska också höjas där det finns översvämningsrisk för 

att förhindra att vattnet når byggnaden.  

För att säkerställa en kantzon till Sörån läggs naturmark (NATUR) utmed båda sidor om Sörån.  

Det finns två broar idag som leder till området för förskolebyggnaden, en betongbro på 

Vannasjövägen (i detta dokument benämns den som Vannasjöbron) och öster om den finns en 

mindre träbro med betongfundament (i detta dokument benämns den som träbron). En ny gång- 

och cykelbro (W1 och t1) planeras i västra delen av planområdet för att ordna en säker passage för 

oskyddade trafikanter. Träbron i öster ska vara kvar och rustas upp.  

Planområdet omfattas idag av strandskydd. Lokalbehovet som skolan har idag kan inte tillgodoses 

inom befintliga lokaler och därför behöver en ny förskola byggas. Lokaliseringsutredningen 

identifierade ett lokaliseringsalternativ där förskola kan anläggas med bland annat närhet till 

befintligt skolområde, närhet till kollektivtrafik med en plan yta som utan alltför fördyrande 

åtgärder kan byggas utifrån tillgänglighetskraven. Lokaliseringsalternativet är dock inom 

strandskyddat område men en förskola som är en samhällsviktig funktion anses väga tyngre. 

Strandskyddet kommer att fortsätta att gälla inom natur i detaljplanen och allmänheten kommer 

fortsatt att ha tillgång. I samband med att detaljplanen får laga kraft upphävs strandskyddet inom 

 

 

1 Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken. Hur byggnadsarea exakt 

definieras och beräknas framgår av SVENSK STANDARD SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning. 
Observera att viss öppenarea ingår vid beräkning av byggnadsarea. Öppenarea kan förenklat beskrivas som en helt eller delvis öppen yta 
för vistelse eller förvaring, som ligger i anslutning till en byggnad. 
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kvartersmarken. Vid de två gångbroarna som är inom vattenområde och naturområde kommer 

strandskydd att gälla men dispens kommer inte att krävas för att bygga bro.  

Planområdet är beläget centralt i Olsfors söder om Sörån, nedanför IK Omegas föreningsstuga. 

Kommunen är markägare för Örlid 1:2. Fastigheten Örlid 1:2 ägs av kommunen, Lövaslätt 1:12 

ägs av idrottsklubben Omega och Lövaslätt 1:1 är i privat ägo. Området ligger vid Vannasjövägen 

och Lövasättsvägen.  

 

Figur 2. Illustrationsplan. 

 

Figur 3. Sektion över förskolan i relation till befintlig mark i öst och väst. Planerad förskola är gråmarkerad. 

Delar av förskolans tomt schaktas/fylls ut. Befintlig marklinje, som utgår, är markerad i sektionen. Se var 

sektionen är tagen på illustrationsplanen. 
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2.2 GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 10 år (120 månader) räknat från det datum då detaljplanen får laga kraft.  

Utbyggnad och iordningställande av allmänna platser kan påbörjas när detaljplanen fått laga kraft, 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomförts och bygglov beviljats. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 

detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägaren har rätt till ekonomisk kompensation för uppkommen skada eller 

förlorad byggrätt. 

 

2.3 ALLMÄN PLATS 
NATUR betyder att området ska ha kvar sin nuvarande användning som natur. Natur definieras 

som naturlig karaktär av skog och sly samt att det inte sköts om i samma grad som en park. I 

naturmark får även gång- och cykelvägar och lekplatser som är tillgängliga för allmänheten finnas. 

Strandskyddet kommer att gälla för naturmarken men där bro ska anläggas kommer inte dispens 

att krävas. Detta regleras med egenskapsbestämmelsen a1. 

2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Bollebygds kommun är huvudman för allmän plats. Kommunen är även huvudman för 

anslutande allmänna vatten- och avloppsledningar i området. 

 

2.4 KVARTERSMARK 
Användningen skola (S) tillåter förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig verksamhet. Även 

komplement till verksamheten skola ingår i användningen. 

Användningen vård (D) tillåter vårdverksamhet som avser människor. Även komplement till 

verksamheten vård ingår i användningen. 

Användningen bostäder (B) tillåter olika former av boende av varaktig karaktär. Även 

bostadskomplement ingår i användningen. 

Användningen idrott (R1) tillåter besöksanläggning med idrottsändamål som riktar sig till 

besökare. Även komplement till verksamheten idrott ingår i användningen. 

Användningen transformatorstation (E1) är för tekniskt ändamål. Även komplement till 

verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen. 

Prickmark begränsar så att det inte är tillåtet att placera byggnader inom ytan.  
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Kryssmark begränsas så att det endast är tillåtet med komplementbyggnad och parkering inom 

ytan. Parkering kommer att vara på den västra delen av kvartersmarken och ansluta till 

Vannasjövägen. 

Egenskapsbestämmelsen (h1) anger högsta totalhöjd på byggnaden. Detaljplanen medger en 
totalhöjd om 130,0 m över nollplanet, vilket rymmer en byggnad på två våningar. 

Egenskapsbestämmelsen (u1) tillsammans med prickmarken talar om att marken reserveras för 

allmännyttiga underjordiska ledningar och att det inte får vara byggnader ovanpå. 

Utnyttjandegraden (e1) begränsas till 2 500 m2 inom användningsgränsen. Kvartersmarken 

(SDBR1) är 10 053 m2. Den byggbara ytan inom kvartersmarken som inte är prickmark eller 

kryssmark är 3 799 m2. Detta för att möjliggöra en flexibel placering inom byggrätten samtidigt 

som det begränsar så att inte hela ytan bebyggs.  

Egenskapsbestämmelsen (n1) anger att marken ska höjas till + 116,2 m över nollplanet inom 

västra byggrätten. Detta för att översvämningskarteringen från år 2018 visar att vattnet går högre 

upp på denna yta till, nästan upp till + 115 m. Marklov krävs inte för att höja eller sänka marken 

till den angivna nivån. På resterande ytor som inte reglerar marknivån krävs marklov för 

schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Förändringar av markens höjdläge 

som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov 

eftersom planbestämmelserna då prövas i bygglovsärendet. 

Strandskyddet upphävs inom all kvartersmark när detaljplanen får laga kraft.  

Bestämmelser om markreservat för gemensamhetsanläggningar (g1) reglerar att parkeringen 

reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning. 

 

2.5 VATTENOMRÅDE 
Sörån planläggs som vattenområde (W).  

Den västra delen samt området vid den befintliga träbron planläggs som öppet vatten som får 

överbryggas med broar (W1) för att säkerställa passage till kvartersmarken för gångtrafikanter.  

Vattenområdet som får överbryggas med broar preciseras också med bestämmelsen (t1) som anger 

att gång- och cykelbroarna får uppföras med maximal bredd om 4,5 m. Broarna ska också vara 

över högsta vattenlinjen för 200-årsflöde för att inte översvämmas vid kraftiga skyfall. Brofästen 

ska göras inom NATUR a1 för att inte påverka Söråns vattenområde. Kommunen är huvudman 

för gångbroarna. Vannasjöbron ska fortsatt tillhöra vägföreningen. 

 

2.6 BEFINTLIGT 
Området används idag för parkering och rekreation. De större rekreationsvärdena är dock utanför 

planområdet i skogspartiet söderut. Det finns en gångstig i området som används för promenader 

och en igenvuxen boulebana på parkeringen som inte längre används. Skogspartiet inom 

planområdet är blandat med unga lövträd och barrträd med inslag av sly. Det är mycket stenblock 
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i marken vilket gör att det är svårare att gå utanför stigen. Elljusspåret, boulebanan med mera 

tillhör idrottsklubben Omega. Kommunen sköter endast skogen enligt skogsbruksplanen. 

Norr om planområdet är marken planlagd för industri och till närmaste industribyggnad är det 70 

m. Kommunen har inga uppgifter om att verksamheterna som beskrivs på platsen skulle vara 

störande verksamheter som skulle göra lokaliseringen av förskolan olämplig. Närheten till 

befintlig skola gör att störande verksamhet inte kan tillåtas i dagsläget och verksamhetsutövarna 

lider därmed ingen skada av att en förskola tillåts i området. 

 

 

Figur 4. Foto på hur platsen ser idag, sett från parkeringen.  
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Figur 5. Foto på hur platsen ser ut idag under vintertid, sett från gångstigen mot parkeringen. 

 

2.7 VARFÖR VI GÖR EN DETALJPLAN 
De lokaler som förskolan använder idag var ursprungligen byggda för grundskolans verksamheter. 

Grundskolan i Olsfors har sedan ett antal år tillbaka varit i behov av större lokaler. Eftersom det 

är begränsat med plats inom befintligt skolområde anses den bästa lösningen vara att bygga en ny 

förskola på annan plats. En ny förskola skulle möjliggöra för grundskolan att återta sina lokalytor 

samtidigt som det ger förskolan utrymme att växa. Med bakgrund av detta gav kommunstyrelsen 

år 2018 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning för att hitta 

en lämplig plats för en ny förskola.  

Lokaliseringsutredningen utredde sex olika lokaliseringsalternativ inom tätorten Olsfors. 

Slutsatsen från utredningen var att Område 5: Omegatomten är den mest lämpliga platsen för en 

ny förskola i Olsfors. Det grundar sig på att platsen ger samordningsvinster främst för 

skolverksamheten men även för föräldrar, platsen ligger nära positiva naturvärden, har nära till 

befintlig infrastruktur samt att det finns goda möjligheter för hållbart resande med kollektivtrafik, 

gång och cykel. Lokaliseringsalternativet är det minst kuperade alternativet och därmed det enda 

ekonomiskt försvarbara alternativet för att skapa en tillgänglighetsanpassad förskolegård. I 

rapporten Gör plats för barn och unga pekar Boverket (2015:57) på att det är önskvärt att lokalisera 

skolor och förskolor nära parker och naturmark som kan komplettera med kvaliteter som inte 

behövs eller ryms på den egna gården.  
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Fortsättningsvis konstaterade lokaliseringsutredningen att lokaliseringsalternativet också har 

utrymme för att expandera skolverksamheten och samnyttja resurser med grundskolan. Men en 

eventuell utökning av skolverksamheten i framtiden sker då på bekostnad av natur- och 

rekreationsvärden. Nackdelar och försvårande faktorer för det valda området är 

översvämningsrisken och strandskyddet. Trafiksäkerheten bedöms kunna åtgärdas. Slutsatsen till 

varför området ansågs lämpligt är det centrala läget, närheten till det befintliga skolområdet och 

grönområden samt möjlighet att ordna tillgänglighetsanpassad förskolegård. I 

lokaliseringsutredningen gjorde kommunen en prövning av lokalisering. Efter lokaliseringen 

studerades även vilka av platserna där det var möjligt att i ett senare skede bygga en förskola som 

klarar de tillgänglighetskrav som ställs på offentliga byggnader och då konstaterades att det endast 

skulle gå vid lokaliseringsalternativ 5: Omegatomten. I lokaliseringsutredningen var det även 

viktigt att lokaliseringen inte skulle innebär en orimligt hög kostnad att bygga, exempelvis är 

bergsprängning en sådan åtgärd som kan medföra höga kostnader. 

Det centrala läget i orten kommer att stärkas när verksamhetsområdet i centrala Olsfors 

omvandlas till bostäder. Området har därför nära till befintliga bostäder och närhet till framtida 

bostäder och service. 

 

2.8 ÄRENDEINFORMATION 
Uppdrag för lokaliseringsutredning, KS beslut 2018-01-22 § 6  

KS2017/317 Lokalbehov för förskola och skola i Olsfors. Kommunstyrelsen ger 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillmötesgå bildnings- 

och omsorgsnämndens lokalbehov för förskola och skola i Olsfors. 

Lokaliseringsutredning och förslag om uppdrag för detaljplan, SBN beslut 2021-03-15 § 59 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom lokaliseringsutredningen och föreslår 

kommunstyrelsen att ge Samhällsbyggnadsnämnden ett planuppdrag för ny förskola i Olsfors på 

Omegatomten och fastigheterna Örlid 1:2, Lövaslätt 1:1 samt Lövaslätt 1:12. 

Planuppdrag, KS beslut 2021-05-25 § 93 

Kommunstyrelsen gav 2021-05-25 §93 samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag för ny förskola i 

Olsfors. 

Namnberedning detaljplan, SBN beslut 2021-06-21 § 138 

Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning beslutade 2021-06-21 §138 SBN §2 NB att ge 

detaljplanen följande namn: Detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl., Lövaslätt. 
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

NATUR  Motivet bakom bestämmelsen är att säkerställa att grönområdet 
och strandkanten bevarar sin nuvarande karaktär och för att 
skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Sörån. 

 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

S – skola Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av skola 
inklusive förskola med flera avdelningar. 

D – vård Syftet med bestämmelsen är att skapa en flexibel detaljplan och 
markanvändning där det är möjligt att skapa bostäder med 
vårdinslag. 

B – bostäder Syftet med bestämmelsen är att skapa en flexibel detaljplan och 
markanvändning där det är möjligt att skapa bostäder med 
vårdinslag. 

R1 – idrott Motivet bakom bestämmelsen är att närliggande naturområde 
används för idrott och rekreation. Idrott tillåts för att skapa en 
flexibel detaljplan och om det behövs komplementbyggnader 
för idrottsändamål.   

E1 – transformatorstation Syftet med bestämmelsen är att det finns en befintlig 
transformatorstation som ska fortsätta vara kvar. 

 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE 

W – vattenområde Syftet med bestämmelsen är att skydda Sörån och uppdatera 
med dagens bestämmelser. 

W1 – öppet vatten som får 
överbryggas med broar 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa var bro får anläggas. 
Det finns en befintlig gångbro i trä som ska vara kvar. För att 
ordna säker angöring för oskyddade trafikanter ska en ny 
gångbro anläggas.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

a1 – strandskydd gäller men 
dispens krävs inte för att 
anlägga bro 

Syftet med bestämmelsen är att bevara skydden som finns i 
strandskyddet men underlätta processen med att anlägga 
gångbro. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Prickmark – marken får inte 
förses med byggnad 

Syftet med bestämmelsen är att styra placering av byggnad och 
göra en zon mot naturmarken som är öppen.  

Kryssmark – marken får 
endast förses med 
komplementbyggnad och 
parkering 

Syftet med bestämmelsen är att tillåta mindre byggnation mot 
strandskyddat område. 

h1 – högsta totalhöjd är 
angivet i meter 

Motivet bakom bestämmelsen är att visa på hänsyn till 
omgivande bebyggelse och landskapet. 

u1 – markreservat för 
allmännyttiga underjordiska 
ledningar 

Syftet med bestämmelsen är att visa var eventuell ledningsrätt 
ska göras. 

e1 – största byggnadsarea är 
angivet värde i m inom 
användningsområdet 

Syftet med bestämmelsen är att omgivande bebyggelse ska veta 
vilken storlek på byggnaden de ska förvänta sig. 

n1 – markens höjd får inte 
vara lägre än angivet värde i 
meter över nollplanet 

På grund av översvämningsrisk behöver marken höjas för att 
inte byggnad ska skadas vid en översvämning. 

Strandskyddet är upphävt 
inom kvartersmarken 

Syftet med bestämmelsen är att kunna iordningsställa byggnad 
behöver det strandskyddade området minskas.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR VATTENOMRÅDE 

t1 – bro för gång och 
cykeltrafik får uppföras med 
en maximal bredd om 4,5 
meter. Bron ska vara över 
högsta vattenlinjen för 200 
årsflöde. Brofästen får göras 
inom användning NATUR, 
men ska utformas med en 
bibehållen kontinuerlig 
strand. 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa hur bred gångbron 
blir och skapa en flexibilitet för vart inom W1 bron kan 
placeras. På grund av översvämningsrisk vid höga flöden 
behöver bron vara över högsta vattenlinjen för 200 årsflöde för 
att inte översvämmas. 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av planeringsförutsättningarna, de förutsättningar 

på platsen och i omgivningarna som har haft betydelse för planens utformning och omfattning. I 

detta kapitel beskrivs vilka värden och karaktärsdrag som har betydelse för planen men också 

vilka risker och utmaningar som behöver hanteras i planarbetet. Konsekvenser beskrivs under 

kapitel 6. 

4.1 KOMMUNALA 

4.1.1 DETALJPLAN  

Det finns två detaljplaner norr om Sörån som berörs: Förslag till stadsplan för del av Olsfors i Borås 

kommun (industriområde Örlid 1:2 m.fl.) (650) från år 1974 och Förslag till ändring av stadsplanen för del av 

Olsfors i Borås kommun Älvsborgs län (Örlid 1:169 m.fl.) (801) från år 1987. Planområdet berör dock 

endast en liten del av dessa två detaljplaner. 

Stadsplan 650 tillåter användningarna allmänt ändamål, transformator, småindustri, gata och park. 

Delen som berörs har idag markanvändningen park och är utmed Sörån. 

Stadsplan 801 tillåter användningarna allmänt ändamål, småindustri och park. Delarna som berörs 

har idag markanvändningen park och småindustri.  

 

Figur 6. Figuren visar vart det finns gällande detaljplaner, stadsplan 650 till vänster och stadsplan 801 till höger.  

 

4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 

En ny översiktsplan fick laga kraft 21 april 2022 och benämns som ÖP 2022.  
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Lokaliseringen är förenlig med ÖP 2022 och planområdet ligger inom det orangefärgade området 

TU2 som innefattar de centrala delarna i Olsfors samt inom grönstråket. I TU2 förslås de centrala 

delarna som idag är industrimark att omvandlas till bostäder och handel. Den centrala delen av 

industriområdet i Olsfors, längs väg 1757, föreslås omvandlas till handel och bostäder. 

Industriområdet ger ett enformigt intryck och orten skulle tillföras många kvaliteter om de 

centrala delarna kunde göras mer levande. Det finns dock flera aspekter som måste undersökas 

vidare, bland annat förekomst av markföroreningar och bullernivåer från väg 1757. Inom 

utvecklingsområdet, men söder om Sörån, ligger Omegastugan. Avsikten är ytterst att bibehålla 

Omegastugans funktion men platsen kommer att utgöra ett av flera potentiella lägen för utredning 

av ny förskoletomt. 

Grönområdet utmed Sörån pekas ut som ett område ur natur- och rekreationsperspektiv som är 

viktig att säkerställa eller utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Området utgörs av 

viktiga stråk, spridningskorridorer och vattendrag i och kring orten. Detaljplanen säkerställer detta 

genom allmän platsmark NATUR. 

 

Figur 7. Översiktsplan 2022 för centrala Olsfors där planområdet är inringad med röd cirkel. 

I den nya översiktsplanen föreslås huvuddelen av de nya bostäderna i Olsfors att lokaliseras till de 

norra delarna av orten där det redan finns ett väl utbyggt vägnät, men det kan även finnas 

möjligheter till förtätning i Lövaslätt söderut. Inom det befintliga bebyggelseområdet i norr 

bedöms cirka 100 bostäder kunna byggas. 

Inom Olsfors kan det bli aktuellt med en ny järnvägsstation för regionaltåg utmed befintlig 

spårsträckning. Det skulle skapa en robust infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter till Borås 

och Göteborg för att vitalisera Olsfors och Hultafors.  
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4.2 RIKSINTRESSEN 

4.2.1 TRAFIKKOMMUNIKATION 

Det finns två riksintressen nära planområdet, järnvägen kust till kustbanan och riksväg 40, men 

bedömningen är att riksintresset inte påverkas eftersom det är över 250 m till järnvägen och över 

1 km till riksväg 40.  

Kust till kustbanan är av interregional betydelse. Banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar 

samt Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan trafikeras av gods- och 

persontåg. Sträckan Göteborg - Borås är elektrifierad och enkelspårig. Bandelen är bland annat 

viktig för den regionala persontrafiken mellan Göteborg och Borås samt för godstrafiken. Kust 

till kustbanan berörs av planerna för nya järnvägen (Götalandsbanan). 

De två utpekade riksintressena är transportled för farligt gods. Nya förskolan hamnar på ett säkert 

avstånd från farligt gods-led eftersom aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 

Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Den befintliga förskolan är idag cirka 130 m från 

järnvägen.  

 

4.3 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 

4.3.1 OEXPLOATERADE OMRÅDEN 

Större delen av planområdet tar i anspråk ett tidigare oexploaterat område. En byggnation och 

exploatering av området kommer ha påverkan på natur och djur. Behovet av större skollokaler 

kan inte tillgodoses inom befintligt skolområde eller inom tidigare exploaterade områden. Därför 

behöver orörd mark tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse av samhällsviktig karaktär. 

Inte större område än nödvändigt kommer att tas i anspråk och Söråns strandkant kommer 

lämnas orörd i största möjliga mån.  

4.3.2 EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Även mark- och vattenområden samt 

fysisk miljö som har betydelse ur allmän synpunkt på grund av dess natur- eller kulturvärden eller 

med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder. 

Naturvärdesinventeringen visar att området inte inrymmer hotade eller sällsynta djurarter. Det 

finns fridlysta växter men en exploatering av området bedöms inte påverka det nationella 

beståndet negativt. Dagvattenutredningen bedömer att detaljplanen inte kommer påverka Sörån 

negativt. Mer om detta beskrivs under 5.2 Utredningar. 

 

4.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i 

övrigt. Vid planläggning och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormer 

följas. Normerna beslutas för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att 



 

Detaljplan för del av Olsfors, ÖRLID 1:2 m.fl. Lövaslätt 17 (50) 

avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. MKN beslutas antingen av 

regeringen eller av andra myndigheter som utses av regeringen. Normerna beslutas genom 

förordningar eller föreskrifter. 

4.4.1 LUFT 

För att undvika att människor andas in skadliga halter av luftföroreningar har regeringen utfärdat 

en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (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. Luftföroreningshalten 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. Därmed bedöms inte några åtgärder 

behöva vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de bedöms inte heller överskridas på 

grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.  

På andra sidan Sörån finns det verksamheter bredvid befintliga bostäder och befintligt 

skolområde. Dessa verksamheter är inte störande och innebär inte att några skadliga 

luftföroreningar släpps ut. 

4.4.2 VATTEN 

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska fastställas för ekologisk status samt för kemisk 

status. Statusklassningen är uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur bestå av olika 

parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras i enlighet med det så kallade icke-

försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten 

som helhet. Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet avseende 

ekologisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilda 

förorenande ämnen. Bedömning av kemisk status baseras på prioriterade ämnen. Det är dessa 

kvalitetsfaktorer som bedöms kunna kopplas till påverkan från dagvatten från detaljplaneområdet.  

Sörån omfattas av MKN och är statusbedömd i VISS. Sörån är klassificerad till måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status. Att den ekologiska statusen bedöms som måttlig är bland 

annat på grund av konnektiviteten, det vill säga möjligheten till spridning och fria passager för 

djur, växter med mera anses vara otillfredsställande. Lygnerns vattenråd kommer att påbörja ett 

restaureringsarbete med att placera ut stenblock och dött virke i ån för att förbättra 

konnektiviteten och livsförutsättningarna för flodpärlmussla och öring. Restaureringsarbetet 

påverkas inte av detaljplanen eller tvärtom att detaljplanen påverkar restaureringsarbetet. Sörån är 

också påverkade av miljögifter samt försurning men Sörån kalkas och mätningar visar att 

kalkningen fungerar. För att förbättra kvaliteten i Sörån har Vattenmyndigheterna ställt 

kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status år 2033 med hjälp av sju åtgärder. Ingen av de 

föreslagna åtgärderna bedöms påverkas av detaljplanen.  

4.4.3 BULLER 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller skriver regeringen ”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför 
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skadliga effekter på människors hälsa”. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter 

på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Den verksamhet som tillåts anses inte ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande 

bostäder.  

Ljudnivån från omgivningen in på planområdet idag är god, det är lite buller från vägar och 

omkringliggande byggnader. Ljudnivån bedöms vara fortsatt god i framtiden och inga 

bulleråtgärder krävs. 

 

4.5 MILJÖ 
4.5.1 STRANDSKYDD  

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga för allemansrättslig tillgång till strandområden 

och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7 kap. 13 §). 

Planområdet befinner sig intill Sörån och i dess strandskyddade område. Kommunen får upphäva 

strandskyddet inom en detaljplan om det finns särskilda skäl, om intresset för att ta i anspråk ett 

område på det sätt som avses med planen väger tyngre än skyddsintresset (MB 7 kap. 18 c §) och 

om syftet med strandskyddet inte motverkas enligt MB 7 kap. 13 §.  

Som skäl för att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken hänvisar kommunen till miljöbalken 

7 kap. 18 c § att: 

• parkeringen, en del av planområdet, redan har tagits i anspråk  

• att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området  

• samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet inom kvartersmark. Skälet till upphävande av 

skyddet är att den aktuella marken bedöms lämplig ur lokaliseringssynpunkt för förskola och inga 

likvärdiga alternativ kunde identifieras när det gäller läge i relation till befintlig skola, 

kollektivtrafik och inte heller innebär en orimligt dyr kostnad för kommunen. Olsfors är i stort 

behov utav förskoleplatser och skolplatser vilket inte kan tillgodoses inom nuvarande lokaler eller 

skolområde. Det allmänna intresset av att skapa goda läromiljöer för barn genom att tillskapa en 

ny plan för förskola anses väga tyngre än det allmänna intresset av strandskydd. Det finns ett stort 

behov av en ny förskola i kommunen och tätorten Olsfors. Inom fastigheterna Örlid 1:2 och 

Lövaslätt 1:12 är de platta ytorna som kan nyttjas som skolgård värdefulla, eftersom fastighetens 

södra delar är kuperade och svåra att nyttja. Marken behöver därför tas i anspråk för att tillgodose 

detta allmänna intresse som förskola och skola är. Kommunen är medveten om områdets 

strandnära placering, men har efter inventering i tätorten vägt samman slutsatser från 

lokaliseringsutredningen (2021-02-25) med tillgänglighetskrav samt byggregler och kommit fram 

till att platsen är den enda lämpliga för förskola. Områdets lämplighet för förskola alternativt 

bostäder, vård och idrott har pekats ut i lokaliseringsutredningen och behovet av mark för 

förskola bedöms inte kunna tillgodoses utanför området.  

I dagsläget har allmänheten tillgång till det strandskyddade området via broar över Sörån och en 

stig. På många ställen i centrala Olsfors är det begränsad tillgång till Sörån på grund av 
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industriområdet och brist på gångstigar. Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas då området 

mot Sörån förläggs som allmän plats, NATUR. Planförslaget säkerställer med markanvändningen 

NATUR att allmänheten i framtiden har lika stor tillgång till området som idag. Upphävandet av 

strandskyddet kommer inte att begränsa allmänhetens tillgänglighet till Söråns strandområde. 

Gångstigen kommer att flyttas närmare Sörån för att frigöra yta för förskolan. Därmed motverkas 

inte strandskyddets syften.  

Kommunen kommer att göra kompensationsåtgärder för att säkerställa strandskyddets syfte med 

att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Kompensationsåtgärderna beskrivs i avsnittet 

6.2.4. Kompensationsåtgärder och konsekvenser med upphävandet beskrivs i avsnittet 6.3.2. 

Strandskydd. 

På plankartan återfinns en generell bestämmelse som anger att strandskydd upphävs inom 

kvartersmark. 

4.5.2 DAGVATTEN 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor så som tak, gator, parkeringar 

och gårdar. Eftersom det växlar mellan torka och regn har dagvatten har ett ojämnt flöde. Under 

naturliga förhållanden tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. 

Detaljplaneområdet består idag av en grusad parkering och till större delen av skog. Skogen bidrar 

till ett långsammare dagvattenflöde och trädkronorna samlar upp mycket regnvatten som sedan 

avdunstar.  

 

4.6 HÄLSA OCH SÄKERHET 

4.6.1 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Inom planområdet går högspänningsledningar i marken. De elledningar som finns i området ägs 

av Vattenfall och är på 400 samt 11 000 volt. Vid planering i närheten till högspänningsledningar, 

ledningar med 1000 volt och högre, är det alltid viktigt att planera med försiktighetsprincipen i 

åtanke. Det betyder att verksamhetsutövaren ska förebygga, hindra och motverka att ledningen 

medför risk för skada eller olägenhet för människors hälsa, om det är möjligt att göra det till 

rimliga kostnader.  

Högspänningsledningen på 11 000 volt inom planområdet kommer att flyttas. Ledningen kommer 

uppskattningsvis att ha cirka 15 - 40 meter till byggnad och förskolegård. Vattenfalls ledningsflytt 

sker i samband med ett annat arbete. 

Risken för elektromagnetiska fält i närheten till förskolan bedöms som liten på grund av att risken 

för skada snabbt avtar med avståndet. Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, 

överföring och distribution samt slutanvändning av el. Elfälten finns nästan överallt i vår dagliga 

miljö, kring kraftledningar, transformatorer och elektriska apparater i hemmet. Elektromagnetiska 

fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Magnetiska fält 

alstras av den ström som flyter i ledningen och ju mer ström desto starkare blir magnetfältet. 

Fältet avtar snabbt med avståndet från ledningen. Strålningen från kraftledningar minskar kraftigt 

med avståndet och när ledningen grävs ner.  
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Det är försiktighetsprincipen som gäller vid planering i närheten av högspänningsledningar. När 

det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man vid planeringen sträva efter att utforma och 

placera dessa så att exponeringen begränsas. 

4.6.2 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Närheten till Sörån innebär en risk för översvämning vid höga flöden och delar av området 

riskerar att översvämmas. Översvämningsrisk bör hanteras med höjdsättning av området. Även 

om översvämningskarteringen visar att Vannasjöbron och träbron inte översvämmas kvarstår 

risker att broarna kan skadas vid höga vattenflöden när träd, buskar och bråte följer med i vattnet.  

Träbron och Vannasjöbron mättes in inför upprättandet av översvämningsmodellen som Sweco 

gjorde i översvämningskarteringen 2018. Översvämningskarteringen (SWECO 2018:15) beräknar 

att de flesta broarna vid Sörån klarar sig utan överströmning vid 200-årsflödet. De broar i Olsfors 

som överströmmas av Sörån är en mindre stenbro utanför planområdet mellan korsningen med 

Boråsvägen och dammen vid Hultafors (tumstocksfabriken), och ett par mindre broar vid själva 

tumstocksfabriken. Vannasjöbron svämmas inte över vid höga flöden men det finns risk att 

träbron översvämmas.  

4.6.3 RISK FÖR EROSION  

Utifrån fältresultat och fältbesök bedömer geoteknikerna att jorden inte är erosionskänslig. Inga 

tecken på skadlig erosion kunde ses i bäcken. Att träden längs med vattendraget är raka och inte 

lutar ner mot ån är också tecken på att jorden inte är erosionskänslig. 

4.6.4 RISK FÖR SKRED  

Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse och förekommer i silt- och 

lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Den 

geotekniska utredningen har inte identifierat några risker för skred.  

4.6.5 RISK FÖR RAS 

Ras är när block, stenar, grus- och sandpartiklar rör sig fritt vilket kan ske i bergväggar, grus- och 

sandbranter. Den geotekniska utredningen har inte identifierat några risker för skred från 

planområdet till omgivningen. Utredningen har dock inte uteslutit risk för ras från slänten söder 

om planområdet. Detta ska säkerställas innan byggnation påbörjas.  

4.6.6 FÖRORENAD MARK 

Utanför planområdet finns två potentiellt förorenade objekt i närområdet. Båda objekten har haft 

verksamheter som bilvårdsanläggningar och bedöms enligt den miljötekniska 

markundersökningen inte utgöra någon risk för planområdet. På fastigheten Örlid 1:98 strax 

utanför planområdet påträffades föroreningar i samband med ett markarbete men föroreningarna 

är lokala och bedöms inte påverka planområdet. 

Vid behov av en tydligare avgränsning av föroreningen i masshanteringssyfte rekommenderas 

ytterligare provtagning och att schaktmassor skickas till godkänd mottagningsanläggning. 
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4.7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Marken inom planområdet består av isälvssediment och sandig morän enligt uppgifter från SGU:s 

översiktliga jordartskartering och jorddjupet varierar mellan 0–10 meter. En geoteknisk utredning 

har genomförts och beskrivs mer under 5.2.6 Geoteknisk utredning. Jordarna i det undersökta 

området består i huvudsak av friktionsjord som överlagrar berg.  

 

4.8 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  
Dagvattnet har idag en naturlig och långsam avrinning till Sörån. Inom planområdet finns ett 

mindre öppet dike på fastighetsgränsen mellan Örlid 1:2 och Lövaslätt 1:12 som leder bort 

dagvattnet från skogspartiet söderut. 

Inga allmänna grundvattentäkter finns i eller i anslutning till planområdet.  

Området har idag ett fuktigt mikroklimat som är gynnsamt för platsens växter och djur samt träd 

som omhändertar vattnet i marken. De hydrologiska förhållandena kommer att förändras. En 

dagvattenutredning har genomförts och beskrivs mer under 5.2.2 Dagvattenutredning. 

 

4.9 KULTURMILJÖ 
Det finns två råstenar i fastigheten Örlid 1:2 sydvästra hörn. Råstenar är äldre gränsmarkeringar 

för en fastighet, ofta en toppig sten som har rests och är omgärdad av mindre stenas och 

stenskärvor. Det är inte tillåtet att förstöra eller ändra en gränsmarkering. Gamla gränsmärken, 

även sådana som inte längre har någon funktion, kan vara i lag skyddade som kulturminnen. 

Tidigare har det funnits en ishockeyplan där den grusade parkeringen är idag. Ishockeyplanen togs 

troligtvis bort under slutet på 1970-talet.  

 

Figur 8. Ishockeyplanen är markerad med en röd fyrkant. Ekonomisk karta över Sverige från Rikets allmänna kartverk, år 

1963. Ekonomiska kartan redovisar bland annat fastigheterna och registerbeteckningarna. Hämtad från Lantmäteriets arkiv över 

historiska kartor.  
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4.10 FYSISK MILJÖ  

4.10.1 BEFINTLIG BEBYGGELSESTRUKTUR 

Merparten av Olsfors befintliga bebyggelsestruktur är norr om Sörån och består av bostäder i 

form av småhus. Olsfors är mycket kuperat förutom i dalgången där Sörån och Boråsvägen går 

fram. Utmed södra sidan om Boråsvägen finns ett verksamhetsområde med en bilverkstad, några 

lagerlokaler och industrier. Bebyggelsestrukturen är glesare med enstaka friliggande bostadshus i 

Lövaslätt söder om Sörån. Byggnaderna är mellan 1 - 2 våningar. 

4.10.2 TILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglighet definieras utifrån det möte som sker mellan en individs funktionella kapacitet och 

den fysiska miljöns krav och utformning.  

Planområdet är plant utmed Sörån men sydost om planområdet finns det branter och området 

blir kuperat. Det gör att tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader ska vara utan 

funktionshinder för personer med funktionsnedsättning, dels mellan parkeringsplats och entré, 

dels inne i byggnaderna. Detta var enda lokaliseringsalternativet som bedömdes som lämplig med 

tanke på de platta ytorna. 

Alla barn och unga ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på förskolegårdar och 

skolgårdar. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla barn ska kunna ta sig fram på gården och 

det ska vara lätt att orientera sig på ett sätt som upplevs tryggt.  

Lämpligen studeras hur ytorna ska utformas i ett senare skede. 

 

Figur 9. Höjdlinjer. 
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4.11 SOCIALA  
Gångstigen, idrottsklubben och allmänhetens tillgång till elljusspåret bidrar till att platsen är en 

mötesplats idag. Naturområdet används också av förskolan vid utflykter.  

 

4.12 TEKNIK  
Det finns en transformatorstation, el och ledningar som ska vara kvar. Det bedöms som enkelt att 

förse området med el. Vattenfall är nätägare till elen. Skanova har telekablar som går genom 

planområdet. 

 

4.13 SERVICE  
I Olsfors tätort finns kommunal service i form av grundskola och förskola. Kommersiell service 

finns i form av ett fåtal verksamheter som blomsterhandel, bilverkstad och elektriker. Närmaste 

mataffär finns i Bollebygds tätort och Sandared i Borås kommun. 

 

4.14 TRAFIK  
4.14.1 GÅNGTRAFIK 

Planområdet har utfart mot Vannasjövägen. Det finns trottoar längs med Boråsvägen men ingen 

trottoar på Vannasjövägen fram till Vannasjöbron. På Vannasjöbron behöver idag fotgängare och 

cyklister dela på utrymmet med fordonstrafiken. Situationen bedöms som problematisk då bron är 

smal och det är en kurva efter bron som begränsar sikten. För att säkerställa säker angöring för 

fotgängare och cyklister ska en trottoar och en gångbro anläggas. 

Vid Sågdammsvägen finns en träbro över Sörån som kommer att rustas upp och vara kvar. Den 

kommer vara på naturmark och fortsatt tillgänglig för allmänheten. Gångstigen som löper genom 

området idag kommer att flyttas närmare Sörån och gå på naturmarken längs med förskolegården.  
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Figur 10. Figuren visar gatunamnen i närheten av planområdet. 

 

Figur 11. Foto på Vannasjöbron. 
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Figur 12. Foto på Vannasjövägen sett från Boråsvägen. 

 

4.14.2 CYKELTRAFIK 

I centrala Olsfors utmed norra sidan av Boråsvägen/ Göteborgsvägen finns cykelbana. Utanför 

tätortsgränserna upphör den separata cykelbanan. 

4.14.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Närmaste busshållplatserna är Bråtes bro som ligger vid korsningen Boråsvägen/Vannasjövägen 
och busshållplatsen Olsfors som är vid Boråsvägen/Gesebolsvägen. Båda är cirka 150 meter från 
planområdesgränsen. Det finns möjligheter att åka kollektivt med busslinje 402 till och från 
tätorten. Bussen avgår fyra gånger med 1 timmes mellanrum på morgonen och under 
eftermiddag/kväll avgår fyra gånger med 1 timme mellanrum. Resan till Bollebygds busstation tar 
12 minuter och 7 minuter till Sandared centrum. Ändhållplatser är Bollebygd skola i Bollebygds 
tätort och Sandared centrum i Borås kommun. Från ändhållplatserna är det möjligt att ta sig 
vidare till Göteborg, Erikstorp och Borås. Från Bollebygd busstation går busslinje 101 och 
Västtågen till Göteborg samt från Sandared centrum går busslinje 151 och 110. På sena 
vardagskvällar finns det två turer och på helger finns det sju turer men de måste förbeställas 
senast 1 timme före avresa. 
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Figur 13. Karta över busshållplatser i närheten av planområdet. 

 

4.14.4 BILTRAFIK  

Förskolan beräknas främst försörja Olsfors och Hultafors, vilket innebär att eventuell framtida 

trafikökning kommer ske inom och mellan orterna. Trafikbelastningen blir främst på 

Vannasjövägen, Vannasjöbron och Boråsvägen. 

En förskola med 6 avdelningar beräknas ge en viss trafikökning, främst hämta/lämna-trafik som 

är koncentrerad till morgonen och eftermiddagen. Den ökade trafikmängden som skapas i 

samband med planen bedöms ha liten påverkan på trafikflödet i området. Därmed anses att 

befintligt gatunät kan ta emot den förväntade trafikökning som förslaget innebär och bibehålla 

god framkomlighet.  

Genom att det finns tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser inom 

Olsfors på Boråsvägen och Gesebolsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil. 

4.14.5 BILPARKERING 

Det finns inga normtal för förskoleparkering i kommunens parkeringsnorm (2009) eftersom 

behovet kan variera mycket beroende på lokalisering och storlek på verksamheten. 

Parkeringsnormen anger att i dessa fall ska en särskild utredning göras. Förskolor bedöms ha ett 

större behov av parkeringsplatser jämfört med skolor eftersom barnen som ska till förskolan 

lämnas med bil i större utsträckning.  

För den nya förskolan är bedömningen att det ska finnas 15 personalparkeringar vilket är cirka 80 

% av förskolans anställda. Utöver det ska det finnas korttidsparkering för hämtning/lämning för 

15 % av barnantalet det vill säga 18 parkeringsplatser för hämta/lämna. Även 1 

tillgänglighetsanpassad bilparkering ska finnas. Eftersom idrottsklubben Omegas verksamhet ska 

finnas kvar och parkeringen ska samnyttjas av förskolan och idrottsklubben, ska det finnas 5 

parkeringsplatser för idrottsklubben i nära anslutning till gångtrappan. 
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4.15 FRIYTA 
Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på egen 

hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i 

huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och 

cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår därmed 

inte i friytan för lek och utevistelse. Takterrasser har begränsad tillgänglighet och betraktas därför 

som kompletterande utemiljö. 

Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 

varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Den bör också ha god luftkvalitet, goda sol- och 

skuggförhållanden samt god ljudkvalitet enligt Boverket. Boverket rekommenderar 40 m2 friyta 

per förskolebarn samtidigt som den totala storleken på friytan bör överstiga 3 000 m2. 

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala 

storleken på friytan.  

För den planerade förskolan kommer friytan att vara mellan 30 - 40 m2 per barn beroende på hur 

mycket av kvartersmarken som används. Målsättningen är att befintliga träd på den tilltänkta 

förskolegården ska sparas i den mån som går. Skogen utanför planområdet ska vara kvar och 

kommer att fortsätta att skötas enligt skogsbruksplanen.  

 

 



5 PLANERINGSUNDERLAG 

För att ta reda på förutsättningarna på platsen har planeringsunderlag i form av olika utredningar 

och inventeringar tagits fram i detaljplanearbetet. I detta kapitel redovisas en sammanfattning av 

innehållet i dessa och slutsatser.  

De planeringsunderlag som legat till grund för detaljplanens omfattning och utformning är: 

• Illustrationsplan (2022-05-03)  

• Undersökning av betydande miljöpåverkan (2021-10-01) 

• Lokaliseringsutredning (2021-02-25) 

• Naturvärdesinventering (Sweco 2021-09-09) 

• Dagvatten och skyfallsutredning (Sweco 2022-04-04) 

• Geoteknisk utredning (Lektus 2022-04-07) 

• Markteknisk miljöutredning (Lektus 2022-04-07) 

• Barnkonsekvensanalys (2022-05-02) 

• Översiktsplan 2022 (antagandehandling november 2021),  

Översiktsplan för Bollebygds kommun - Antagandehandling (arcgis.com) 

 

5.1 KOMMUNALA 
5.1.1 GRUNDKARTA 

Grundkartan är framtagen av Metria AB och daterad till 2022-03-17. Framställningsmetoden är 

utdrag ur primärkarta och fältkomplettering. Till grundkartan gjordes också en 

fastighetsförteckning. 

5.1.2 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 

KAP. 6 § MILJÖBALKEN (1998:808) 

När en ny detaljplan tas fram ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning av betydande miljöpåverkan 

genomfördes i början av detaljplanearbetet och slutsatsen är att en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) inte behövs. 

 

5.2 UTREDNINGAR 
5.2.1 DAGSLJUS OCH SKUGGA 

Den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra ytterligare skuggning på omkringliggande 

byggnader och omgivning. Den största delen av skuggning från ny bebyggelse bör falla inom 

planområdet.  

Skuggning på grund av terrängen och skogen påverkar den planerade bebyggelsen. Det finns risk 

för mörkare partier inom planområdet vilket medför att dessa ytor blir mindre attraktiva och 

mindre använda. Solljuset behövs för att bilda D-vitamin och välmående men barns hud är 

känslig och behöver skyddas mot alltför mycket ultraviolett strålning. Boverket (2015:93) 

beskriver himmelsvyn som en indikator för en solsäker miljö. Om mer än halva himlen rakt 

https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=09e749e0105c4669a4f26c82539e6a7f
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ovanför barnens favoritställen täcks av grönska är den ultravioletta strålningen lagom. 

Fortsättningsvis rekommenderar Boverket att lekmiljöer där barn sitter still länge, till exempel 

sandlådan, placeras i skuggiga till halvskuggiga lägen. 

Platsen där förskolebyggnaden och förskolegården planeras att vara består idag utav skog vilket 

gör att platsen upplevs som skuggig. När det byggs kommer en stor del av träden inom 

kvartersmarken att behöva tas ner vilket kommer att göra platsen ljusare. Bedömningen är att 

platsen kommer bli så ljus som Boverket rekommenderar.  

5.2.2 DAGVATTENUTREDNING 

Dagvatten som genereras inom detaljplaneområdet avrinner till Sörån som är ett ca 16 km långt 

naturligt vattendrag. Sörån mynnar ut i Rolfsån som slutligen mynnar ut i Västerhavet. 

Den föreslagna exploateringen av området skapar ett fördröjningsbehov om ca 60 m3 för att 

kompensera för det ökade dagvattenflödet. Dagvattenutredningen föreslår att 

fördröjningsbehovet tillgodoses genom att anordna ett svackdike norr om den föreslagna 

parkeringen. Det är viktigt att områdets höjdsättning ses över för att säkerställa att dagvattnet når 

dagvattenlösningarna samt att fördröjningsvolymen anpassas till den faktiska exploateringen. 

 

Figur 14. Principiell utformning av svackdike från dagvattenutredningen. 

Dagvatten och skyfallsutredningen har räknat på föroreningsmängd i dagvattnet från 

detaljplaneområdet efter exploatering med rening i svackdike. Utredningen visar att nästan alla 

föroreningsmängder förväntas öka till följd av exploateringen. Till undantaget hör bly, 

suspenderat material och olja som förväntas minska något. Ökningen av mängden fosfor och 

kväve innebär en ökad risk för övergödning i Sörån. Dock antas inte recipienten vara känslig för 

övergödning då statusen för näringsämnen bedöms vara hög. Således bedöms recipienterna inte 

vara särskilt känsliga för förändringar gällande dessa kvalitetsfaktorer. Ökningen av 

föroreningsämnena innebär en ökad belastning på recipienten men det studerade 

detaljplaneområdet utgör en mycket liten del av ett större avrinningsområde. Följaktligen bedöms 

den planerade exploateringen inte enskilt påverka möjligheten att uppnå god status i recipienten. 
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Området har idag många naturliga avrinningsstråk med en långsam avrinning tack vare träd och 

stenblock i marken. Många av avrinningsstråken leder till den plats där det är tänkt att förskolan 

ska placeras. Det föreslås därför att avskärande diken anläggs utanför förskolegården som avleder 

vattnet mot Sörån. Enligt dagvattenutredningen finns det tre mindre lågpunkter i området där 

vatten ackumuleras, en vid den tilltänkta förskolan och en vid infarten till parkeringen (se figuren 

nedanför). Den tredje är norr om Sörån och kommer således inte påverka den planerade 

exploateringen.  

 

 

Figur 15. Lågpunktskartering för en regnvolym som motsvarar ett 200-års regn med 10 minuters varaktighet. Simuleringen 

är gjord med Scalgo Live och visar flödesvägar samt ackumulerat vatten. Trummorna är inte med i Scalgo Live och 

simuleringen tar således inte hänsyn till deras kapacitet. 
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Figur 16. Förslag på placering av dagvatten- och skyfallslösningar från dagvattenutredningen. Dagvattenlösningen i 
form av ett svackdike framgår av grön linje, dräneringen framgår av lila linje och skyfallslösningen i form av ett 
avskärande dike framgår av röd linje. 

Det finns två trummor inom planområdet med diameter 150 mm vars kapacitet sannolikt 

kommer att överskridas vid större regnhändelser. Det rekommenderas att se över möjligheten att 

byta ut trumman inom detaljplaneområdet för att inte riskera en för liten kapacitet. I fortsatt 

arbete kan det vara relevant att utreda vidare om flödesvägens djup, bredd eller hastighet.  

Normalvattenflödena varierar mellan + 113,0 m i punkt 3 och + 115,8 m i punkt 1. Vid 100-

årsflöde ökar vattennivån med knappt 1 m i alla tre punkterna. Vid 200-årsflöde är det marginell 

ökning jämfört med 100-årsflöde. Som framgår av figur nedan kan vattennivåerna stiga relativt 

långt in på detaljplaneområdet vid 100- och 200-årsflöde. Marknivån på platsen där byggnaden är 

tänkt att stå varierar idag mellan +114,5 m och + 115,5 m. Eftersom Bollebygds kommun klassar 

förskolan som en samhällsviktig funktion bör säkerhetsmarginalen vara större. Den färdiga 

golvnivån på byggnaden bör därför höjas med minst +1,5 m över högvattennivån till en färdig 

golvnivå på minst +116,2 m.  
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Figur 17. Karakteristiska vattennivåer i Sörån vid normal-, 100- och 200-årsflöde. 

Sammanfattningsvis konstaterar dagvattenutredningen att det är viktigt under det fortsatta arbetet 

att se över höjdsättningen i området samt avrinning och fördröjning i diken. Då bör det 

säkerställas att rinnvägar går utanför planerad bebyggelse och att oönskade lågpunkter inte skapar 

översvämningar inom detaljplaneområdet. Föreslagna höjder är satta i detaljplanen för att undvika 

översvämning. 

5.2.3 SLÄCKVATTEN 

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför 

planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom Sörån. 

Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom delar av 

planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med en ventil som kan stängas 

för att hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 

samband med byggnation.  

Hur släckvatten ska hanteras vid eventuell brand kommer att utredas vidare inför granskning. 

5.2.4 NATURINVENTERING 

Inom planområdet, det skogsområde som finns mellan branten och ån, bedöms det enligt 

naturvärdesinventeringen vara visst naturvärde då det saknar både halvgamla och riktigt gamla 

träd. Men området fungerar som ett översvämningsområde och det förekommer tämligen allmänt 

med den fridlysta arten revlummer. 
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Området uppe i branten utanför planområdet bedöms hålla påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 

3, eftersom det utgörs av ett skogsbestånd som uppkommit på naturlig väg och fått utvecklas fritt. 

I skogsbeståndet förekommer således flera olika trädarter i olika åldrar, rikligt med död ved samt 

en värdefull moss- och lavflora. Dock saknas det riktigt gamla träd. Om skogsbeståndet får 

fortsätta att utvecklas finns potential att det över tid kan utvecklas höga naturvärden. Sörån är ett 

naturligt vattendrag med gott om block och stenar i strömfåran och den bedömts hålla påtagliga 

naturvärden, naturvärdesklass 3. Sörån bidrar med mycket av de värden som finns i området. 

Sörån har nyligen restaurerats för att öka förutsättningarna för bland annat flodpärlmussla. 

Resultatet av restaureringen är i dagsläget positivt men inte helt klarlagt och kan leda till att åns 

naturvärde stiger. 

 

Figur 18. Karta över befintliga naturvärden. Det påtagliga naturvärdet i orange är utanför planområdet. 

Eftersom vattnet och områdets betydelse som översvämningsområde är en viktig del av 

naturvärdet i området måste det utarbetas gröna lösningar för att bibehålla biologisk mångfald. 
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Figur 19. Foto på Sörån. 

 

Figur 20. Foto på den blockrika marken. 
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Sörån är en viktig miljö som bland annat bidrar till det fuktiga mikroklimatet i området. Ån 

bedöms enligt naturvärdesinventeringen även vara viktig för flera olika organismgruppen som 

exempelvis sländor och fladdermöss. 

Den blockrika terrängen gör att vatten kan rinna mellan blocken genom området ner mot Sörån. 

De bidrar till naturvärdet för inventeringsområdet så väl som de områden som finns både 

uppströms och nedströms från inventeringsområdet. Att det förekommer död ved i olika stadier 

av nedbrytning är också viktigt då de bidrar med mat och habitat för flera olika artgrupper som 

exempelvis vedsvampar, mossor och lavar. 

Naturvärdesinventeringen pekar ut två särskilt skyddsvärda träd, det är två grova hålträd som 

dock endast är marginellt över gränsen på minst 40 cm i diameter. Träd 1, en sälg, står på 

förskolegården och kan komma att påverkas. Träd 2, en asp, står utanför planområdet och 

påverkas därför inte. 

5.2.5 GEOTEKNISK UTREDNING 

Den geotekniska utredningen visar att jordarterna inom undersökningsområdet har hög 

infiltrationsförmåga vilket bland annat innebär att det går snabbt för regnvatten att gå ner i 

marken. Jorden bedöms utgöras av morän och sand. Undersökningar visar att bergets överyta 

generellt varierar mellan 2,5 m under markytan i syd till ca 5 m i väst och stupar till över 10 m mot 

nordöst. Bergöverytan överlagras av i huvudsak av fast lagrad grusig sand med varierande 

mäktighet. 

Markstabiliteten bedöms vara tillräcklig för en byggnad i 1 - 2 våningar och grundläggning 

bedöms kunna ske med kantförstyvad platta på mark. Mer om grundläggning finns beskrivet i den 

geotekniska utredningen.  

Det är viktigt att allt organiskt material schaktas bort innan grundläggning där byggnader och 

konstruktioner ska placeras. Annars finns det risk för sättningar när det organiska materialet 

förmultnar. Dessa massor kan återanvändas om de är tekniskt lämpliga. Inom området varierar 

matjordslagret mellan 0,0 - 0,5 m. Vid utschaktning ska jorden ersättas med kontrollerat, icke 

tjällyftande, ej sättningsbenäget och väl dränerande fyllningsmaterial. Marken har på det hela bra 

bärighet och är inte sättningsbenägen och det finns heller inga tecken på att marken eroderar 

varvid planläggningsarbetet kan fortgå utan extra bestämmelser. På skolgården behöver inte det 

organiska materialet schaktas bort på grund av sättningsrisk eller liknande.  

Undersökningarna visar att grundläggnings- och markarbeten kan dimensioneras, planeras, utföras 

och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). GK2 är normalfallet 

och innefattar konventionella konstruktioner och grundläggningsmetoder som inte innebär svåra 

lastförhållanden eller utförs i områden med svåra markförhållanden och kan utföras utan 

exceptionell geoteknisk risk. Grundläggnings- och markarbeten ska dimensioneras, planeras, 

utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 

Grundvattennivån ligger cirka 0,5 m under befintlig markyta vilket betyder att den uppmätta 

grundvattennivån ligger högt och att det är viktigt med höjdsättning för att skydda byggnaden 

från översvämning. 

Kompletterande undersökning med hejarsondering för jordens materialparametrar på större djup 

rekommenderas att utföras i senare skede. Detta ger underlag för eventuellt djupare schakter samt 
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sättningsmodul för moränen. Vid fältundersökningen noterades det att jorden innehöll 

block/sten, vilket medförde att skruvprovtagningen var svår att genomföra och att proverna var 

mycket störda. Det gjorde det även svårt att utföra djupare sonderingar. För att få upp bättre 

prover bör provtagning utföras med grävmaskin. 

5.2.6 RADON 

Uppmätta radonhalter i området är låga, men det rekommenderas ändå att byggnaden grundläggs 

radonsäkert, alternativt fortsatta radonmätningar. 

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden. Grovkorniga isälvssediment kan ge 

upphov till höga radonhalter i hus på grund av jordartens porositet vilket underlättar 

radontransporten upp till markytan. Enligt översiktlig inventering från SGU utgör marken 

normalriskområde vad avser radon. En aktiv radonmätning i samband med den geotekniska 

utredningen har utförts och den visar på att radonhalterna är låga. 

5.2.7 MARKMILJÖUTREDNING 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts för att undersöka om det finns 

markföroreningar och därefter en enklare riskanalys utifrån föroreningssituationen. Den 

miljötekniska markundersökningen utgår från gällande riktvärden för känslig markanvändning 

(KM), marken ska vara av sådan kvalitet att alla grupper av människor ska kunna vistas permanent 

inom området under en livstid.  

Undersökningen påvisar halter (alifater och bly) över gällande riktvärde (KM) i den ytliga 

jordmånen i två provpunkter, men att de inte medför någon risk för människors hälsa eller miljö. 

Den miljötekniska markundersökningen bedömer att riskerna är mycket små med de förhöjda 

halterna i området och utgör därför inte en fara eller ett hinder. De uppschaktade massorna kan 

återanvändas inom området.  

I grundvattnet påvisas förhöjda metallhalter av bly, krom och nickel, vilket gissningsvis kommer 

från biltrafiken. Grundvattnet bedöms ha ett begränsat skyddsvärde då inget uttag av 

grundvattnet sker på fastigheterna. De dricksvattenbrunnar som finns i närområdet ligger alla 

uppströms och antas vara utan påverkan från utredningsområdet. 

5.2.8 BARNKONSEKVENSANALYS 

En barnkonsekvensanalys (BKA) har genomförts med rektor och personal från Söråns förskola. 

Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att tidigt synliggöra vilka konsekvenser planering, 

utformning eller förvaltning får för barn och unga. Det handlar om att anlägga ett barnperspektiv 

på förändringen, men också om att fånga barnets perspektiv på sin fysiska och sociala miljö. 

Barnperspektivet är det vuxna vet är bra för barn och det vuxna tänker att barn tycker om. 

Barnens perspektiv fås när barn tillfrågas direkt. Inför ett senare skede planeras att barnen på 

Söråns förskola ska involveras i utformningen.  

Planförslaget innebär en ny förskola i 2 våningar med plats för 6 avdelningar och 120 barn. 

Förskolan kommer att ha nära till Sörån och ett naturområde. Det innebär en utökning av 

förskoleplatserna och större förskolebyggnad som bättre kan anpassas för verksamhetens 

ändamål. Flera grupper berörs och denna barnkonsekvensanalys lyfter vilka konsekvenser som 

förslaget kan få för barnen. 
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Planförslaget påverkar de yngre barnen som går på förskolan idag och de barn som kommer att gå 

på den nya förskolan. En fördel med uppförandet av en ny förskola är att det skapas fler 

förskoleplatser i nya anpassade och ändamålsenliga lokaler och att förskolan har en strategisk 

placering med närhet till tätortens centrum och Örelundskolan. En annan fördel med 

planförslaget är den stora friytan som ger goda förutsättningar barns lek och lärande. Den stora 

gården kan utformas på ett ändamålsenligt sätt med varierad terräng, ljud- och ljusförhållanden 

och låga bullernivåer. Dessutom finns bussförbindelse i närheten. Eftersom tomtens storlek har 

möjlighet att ge plats för fler barn samt att det är svårt att hitta lokalisering för förskolor med 

stora friytor som kan tillgänglighetsanpassas för barn med funktionshinder bedöms fördelarna 

väga över nackdelarna.  

Sörån bedöms både som en tillgång och risk. Ån kan integreras i förskolans pedagogiska 

verksamhet likaså kan naturen integreras i verksamheten. Skaderisken med Sörån är i relation till 

hur stor risk det är att barn rymmer från förskolan. Staket är en åtgärd för att minimera 

olycksrisken och för att få en trygg och säker förskolegård. På grund av närheten till vattendrag 

finns det risk för besvärande mygg under sommartid och om det blir ett stort problem för 

lärmiljön utomhus så bedöms det kunna åtgärdas med myggfångare. 

Att förskolegården blir för kall och mörk är en risk som har lyfts. Men eftersom barn inte ska ha 

för hög solexponering bedöms risken som liten. Området kommer att bli mer luftig och ljus än 

hur området är idag. Här blir det en balans mellan att bevara träd för utemiljön och öppna upp 

för att släppa in mer dagsljus. Att bevara träd på förskoleområdet i den mån som går anses vara 

viktigt för att skapa spännande och varierad utemiljö.  

Säkerställande av gångytor inom kvartersmarken är positivt för barns möjlighet att tryggt röra sig 

inom området, samt skapar en tydlighet i trafikmiljön. Förslaget att bygga en ny gångbro över 

Sörån bidrar också positivt för barns möjlighet att säkert ta sig till och från området eftersom 

Vannasjöbron saknar gångbana. Trafiksäkra lösningar, belysning, väghållning samt kopplingar och 

övergångar som prioriterar de mjukare trafikslagen i närområdet är viktiga aspekter som kan ses 

över och förbättras, vilket på sikt bidrar till ökad trygghet och bättre folkhälsa. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att fördelarna väger över nackdelarna och att planförslaget 

har tagit hänsyn till barnens bästa.  
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6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
Genomförandet av detaljplanen medför att befintliga fastighetsgränser behöver förändras 

alternativt att rättigheter i form av gemensamhetsanläggning eller servitut skapas. En fastighet för 

kvartersmark kan avstyckas till en ny fastighet från Örlid 1:2. 

Till följd av den förändrade användningen inom Örlid 1:2 krävs det att fastighetens nuvarande 

andelstal inom Erikstorp GA:4 justeras alternativt att den nya fastigheten inträder i Erikstorp 

GA:4.  

Se vidare under kapitel 7 Genomförandefrågor. 

6.2 NATUR 
6.2.1 GRÖNOMRÅDE  

De viktigaste naturvärdena i området är kopplade till vattenmiljön vid Sörån och branterna som 

gör att det bildas ett gynnsamt mikroklimat. Varken ån eller branterna förväntas påverkas negativt 

av planförslaget. 

Det som kommer att påverkas negativt är hur vatten kan flöda i och genom projektområdet. I 

dagsläget går det öppna diken och naturmark som gör att vatten kan flöda in mellan stenar och 

block i marken. Den nuvarande naturliga dagvattenhanteringen fungerar både för avvattning 

uppifrån höjden och som översvämningsskydd för ån vid högvattenflöden. Om projektområdet 

höjs upp och dikena läggs i trumma försvinner funktionen som gör att vattnet fördröjs och 

infiltreras. Det kan även påverka groddjuren i området negativt, om mindre vattensamlingar 

försvinner och den naturliga kopplingen mellan vatten och skogsmiljö blir sämre. Därför bevarar 

detaljplanen viss del naturlig mark med bestämmelsen NATUR. 

 

Figur 21. Den blockrika terrängen är viktig för områdets naturvärde. Blockrikedomen bidrar bland annat till att 

vatten kan rinna genom området, och de fungerar även som gömställen för mindre djur som exempelvis groddjur. 
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Det kommer att behöva tas ner en del träd för att kunna bygga förskolan, vilket kommer att 

minska områdets värde för biologisk mångfald och således områdets naturvärde. Nedtagning av 

träd kan även skada eller störa fåglar. Naturvärdesinventeringen identifierade att det förekommer 

häckande fåglar i området. I och med att alla i Sverige vilt förekommande fåglar är skyddade enligt 

4 §, artskyddsförordningen innebär detta att man inte får störa fåglar under häckning. Vidare får 

man inte heller skada ägg, ungar eller bon. De träd som är närmast Sörån ska skyddas. Det är 

viktigt att de får vara kvar då träden kring ån bedöms vara särskilt viktiga både för åns naturvärde 

och för att de kan fungera som boplats för fåglar, fladdermöss och andra djur som har ån som 

habitat. 

I samband med exploateringen behöver man bekämpa den invasiva arten jättebalsamin. Man bör 

även utreda om det förekommer fler bestånd längre upp. Om man utarbetar en plan för att 

bekämpa jättebalsamin har det en positiv effekt på den biologiska mångfalden i området. Görs 

däremot ingenting kommer arten sprida sig mer och mer och minska den biologiska mångfalden. 

Det finns även en risk att arten sprider sig utanför området och slår ut den biologiska mångfalden 

i fler och värdefullare naturmiljöer. 

6.2.2 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Trots att det växer tämligen allmänt med vanligt förekommande och blommande växter som 

gynnar pollinerande insekter i direkt anslutning till parkeringsytan bedöms parkeringsytan som 

helhet hålla obetydligt naturvärde, naturvärdesklass 5. Bedömningen grundas främst på att det 

saknas naturvårdsarter och strukturer som är av värde för den biologiska mångfalden. 

Naturvärdesinventeringen identifierade de fridlysta arterna vanlig groda, vanlig padda och 

revlummer inom planområdet samt idegran och nattviol strax utanför planområdet. De tre 

förstnämnda kan komma att påverkas negativt vid en etablering. Den fridlysta arten revlummer 

kommer att minska eller helt försvinna från platsen. Arten är fridlyst enligt 9§, 

artskyddsförordningen. Revlummer är dock vanlig och bedömd som livskraftig. Även om den 

försvinner helt från inventeringsområdet bedöms det inte påverka artens bevarandestatus 

negativt. Den rödlistade arten ask förekommer över i stort sett hela området. Dock har endast 

yngre träd och asksly hittats i området och de är inte av betydelse för artens bevarandestatus. 

Den invasiva arten jättebalsamin förekommer sporadiskt i området. Invasiva arter slår ut den 

lokala floran och bidrar aktivt till en minskad biologiska mångfald i området. Jättebalsamin är en 

art som är med på EU-förordning 1143/2014 och som måste bekämpas. En bekämpningsplan för 

arten behöver utarbetas för att hindra att arten sprider sig ytterligare. Om ingenting görs för att 

bekämpa arten kan det i värsta fall leda till en förlust av biologisk mångfald. 

6.2.3 LANDSKAPSBILD  

Planen kommer påverka landskapsbilden lokalt vid Sörån men bedömningen är att byggnationen 

inte har en negativ inverkan på stadsbilden eller landskapsbilden i sin helhet. Tillgången till 

naturområdet ses som en stor fördel för förskolans pedagogiska verksamhet. Planområdet gör det 

möjligt att behålla befintlig vegetation. Skogen utanför planområdet kommer att behöva gallras 

vilket kan påverka karaktären men också ge träden mer utrymme att växa vilket skapar högre 

naturvärden.  
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6.2.4 KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

Kommunen anser att kompensationsåtgärder ska göras på grund av intrång i strandskyddat 

område och för att det finns skyddade djur och växter som kommer att påverkas av detaljplanens 

genomförande. Kompensationsåtgärderna är inget som kommunen behöver söka hos 

Länsstyrelsen. Krav på kompensationsåtgärder kan ställas med stöd av olika bestämmelser i 

miljöbalken. För verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt miljöbalken 

kan kompensationsåtgärder krävas med stöd av 16 kap. 9 § miljöbalken om intrång i allmänna 

intressen förväntas uppstå.  

Kompensationsåtgärderna föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för växter, djur, friluftsliv och 

rekreation. I närhet till planområdet, inom naturmarken, skapas en allmän mötesplats med 

exempelvis picknickbord och naturlek. Kompensationsåtgärderna ska bekostas av kommunen 

såsom en del av förskoleprojektet och bedöms enligt föreslagna åtgärder uppgå till ca 100 000 kr. 

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband med förskolans färdigställande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bekostar framtida drift och underhåll av platsen för 

kompensationsåtgärderna och det är viktigt att parkenheten får resurser för drift och underhåll i 

kommande budgetar. 

En viktig del i att behålla ekosystemtjänsterna kopplade till vatten, som översvämningsskydd, 

infiltration och grodhabitat, är att skapa en öppen dagvattenlösning där man säkerställer att dessa 

funktioner finns kvar. Detaljplanen sparar en större naturyta orörd inom NATUR och där 

kommer en naturligt blöt yta för växt- och djurliv behållas samt att ytan fungerar som naturlig 

översvämningsyta.  

I samband med byggnationen kan också fastighetsenheten kompensera för nedtagna träd genom 

att sätta upp insektshotell, fågel och fladdermusholkar. Dessa bör placeras utanför förskolan för 

att djuren inte ska störas. Val av holkar och uppsättning bör göras i samarbete med kunnig biolog. 

Holkarna kan användas i förskolans pedagogiska arbete. Det går även att utforma förskolan med 

gröna lösningar som kan bidra med att behålla den biologiska mångfald som finns i området som 

gröna tak och väggar. De bidrar till att vattnet fördröjs innan det rinner ut i Sörån.  

 

6.3 MILJÖ 
6.3.1 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN 

(2010:900) 

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är miljöbedömning 

med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Omgivningsförutsättningarna och den 

påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i planbeskrivningen. 

Inom planområdet tillåts användning för förskola och i planbestämmelser begränsas förskolans 

intrång i naturområdet och strandskyddet. Slutsatsen är att miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras för att planen bedöms ha låg påverkan på 

platsen och omgivningen. Planen kommer att innebära ett intrång i strandskyddet och bedöms ha 

små konsekvenser för arter i området. Kommunen har studerat andra lokaliseringar för förskolan 

men bedömer att det inte finns förutsättning för barn- och föräldrar med funktionshinder att ta 

sig till platserna eller att det inte finns möjlighet att ordna skolgårdar med godkända lutningar. 

Kommunen har därmed uteslutit andra lokaliseringar. Utbyggnad sker i anslutning till befintlig 

bebyggelse och rekreationsområdena behålls i så stor utsträckning som möjligt.  
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Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa 

följande frågor i detaljplanen 

• Natur och strandskydd, naturutredning behövs för att värna växter och djur, bebyggelsen 

behöver utformas så att den inte motverkar strandskyddets syften. Allmänhetens tillgång till 

Sörån behöver säkerställas.  

• Negativ påverkan på rekreationsområdet och idrottsklubbens verksamhet ska undvikas.  

• Närliggande pågående verksamheter kan innebära att utredning behövs för att säkerställa att 

det inte är störande verksamhet. Dock befinner sig befintligt skolområde inom samma 

avstånd som föreslagen lokalisering och det är därför rimligt att anta att verksamheterna inte 

är störande. 

6.3.2 STRANDSKYDD 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga för allemansrättslig tillgång till strandområden 

och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7 kap. 13 §). Detta 

säkerställs i detaljplanen genom allmän platsmark NATUR där strandskyddet kommer att fortsätta 

gälla. För den delen av naturmarken vid träbron och nya gångbron kommer strandskyddet att 

gälla men inte för att anordna brofästen eller liknande som hör till brokonstruktionen. Nya 

gångbroar ska uppföras på naturmarken och inte i vattnet samt på ett sådant sätt att de inte 

inverkar på vattnet eller strandkanten. Det innebär att enstaka träd behöver tas ner för att 

möjliggöra för en ny gångbro. Nedtagning av träd får inte ske under häckningssäsong.  

För kvartersmarken där strandskyddet upphävs när detaljplanen får laga kraft innebär det att vissa 

naturvärden går förlorade där byggnad och förskolegård placeras. Naturvärdesinventeringen har 

klassificerat ytan med naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Vilket innebär att det är av betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 

upprätthålls eller förbättras. Den lägre klassningen beror främst på att området till stora delar 

saknar äldre och större träd. Värdena finns i hur vatten kan flöda i och genom områdets mark. 

När marken höjs upp med massor och diken läggs i trumma försvinner den naturliga funktionen 

som gör att vattnet fördröjs och infiltreras. Det kan påverka groddjuren i området negativt om 

mindre vattensamlingar försvinner och den naturliga kopplingen mellan vatten och skogsmiljö blir 

sämre. Det kommer att behöva tas ner träd vilket kommer att minska värdet för biologisk 

mångfald och således områdets naturvärde. Nedtagning av träd inom kvartersmarken kan även 

skada eller störa fåglar. De träd som är närmast Sörån förväntas kunna vara kvar vilket bedöms 

som viktiga för åns naturvärde och djuren kring ån.  

6.3.3 DAGVATTEN 

Konsekvenserna på dagvattnet är att en exploatering med större andel hårdgjord yta än idag 

kommer leda till ökade dagvattenflöden och ökad föroreningsbelastning på recipienten. Förutsatt 

att fördröjning och rening av dagvatten anordnas på motsvarande sätt som dagvattenutredningen 

föreslår bedöms dock exploateringen inte försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för vatten eller påverka Sörån negativt i övrigt.  

I barnkonsekvensanalysen lyftes det att det är viktigt att dagvattenstråk leds utanför 

förskolegården. Detta för att minska risken för olyckor för barnen och underlätta arbetsmiljön för 

personalen. 
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6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 
Inga miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt av detaljplanen. 

 

6.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 
6.5.1 ÖVERSVÄMNING 

För att inte byggnader och förskolegård ska ta skada vid höga vattenflöden behöver marken höjas 

där det finns översvämningsrisk. Det finns risk att träbron svämmar över vilket behöver studeras 

närmare. Den planerade gångbron behöver anläggas på ett sådant sätt att den inte svämmar över. 

Figuren visar vilka ytor som 200-årsflödet beräknas att nå inom detaljplanen om inga 

markändringar görs. Som dagvattenutredningen konstaterade är det viktigt att se över 

höjdsättningen i området för att undvika att viktiga ytor och byggnader översvämmas. Det 

innebär att marken behöver höjas vilket regleras med bestämmelsen (n1).  

 

Figur 22. Vilka ytor 200-års flödet beräknas nå inom detaljplanen om inga markändringar görs. 

Det finns risk att träbron översvämmas men konsekvenserna av det bedöms inte som allvarliga. 

Träbron kommer också att rustas upp och översvämningsrisken kan då studeras närmare. 

 

6.6 SOCIALA 
Planförslaget innebär att förskoleverksamheten utökas och i samband med detaljplanen skapas 

också nya arbetstillfällen. När fler arbetstillfällen och skolplatser utökas för Söråns förskola 

kommer detta sannolikt medföra att platsen i högre grad befolkas vilket kan bidra till en ökad 

känsla av trygghet i området. Genom att fler människor besöker och vistas på platsen skapas även 
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mer utblickar mot allmänna ytor, gator och stigar vilket även det kan bidra till att trygghetskänslan 

ökar. Entréer, hållplatser och parkeringsplatser är platser som bör vara synliga från flera håll och 

utrustas med god belysning för att öka tryggheten i området. 

Genom att möjliggöra för en ny förskola i detaljplanen frigör det yta för Örelundskolan, den 

befintliga grundskolan i Olsfors. Det blir då möjligt att återinföra bibliotek i form av MerÖppet 

som kan bli en viktig mötesplats för orten.  

Orienteringsklubben Omega och naturområdet samt gångstråket utmed Sörån utgör viktiga 

mötesplatser för rekreation i Olsfors idag och efter detaljplanens genomförande.  

 

6.7 RIKSINTRESSE 
Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. 

 

6.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. 

MILJÖBALKEN 
6.8.1 OEXPLOATERADE OMRÅDEN 

Nyttjande av ändliga naturresurser som oexploaterad mark kommer att ske men behovet av att 

bygga en ny förskola anses viktigt för tätorten och kommunens utveckling.   

 

6.9 TRAFIK 

6.9.1 MOTORTRAFIK  

Förskolan beräknas främst försörja Olsfors och Hultafors, vilket innebär att eventuell framtida 

trafikökning kommer ske inom orterna. Trafikbelastningen blir främst på Vannasjövägen, 

Vannasjöbron och Boråsvägen. En förskola med 6 avdelningar beräknas ge en viss trafikökning, 

främst hämta/lämna-trafik som är koncentrerad till morgonen och eftermiddagen. Den ökade 

trafikmängden som skapas i samband med planen bedöms ha liten påverkan på trafikflödet i 

området. Därmed anses att befintligt gatunät kan ta emot den förväntade trafikökning som 

förslaget innebär och bibehålla god framkomlighet.  

Genom att det finns tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser inom 

Olsfors på Boråsvägen och Gesebolsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil. 

Angöring ska ske från Vannasjövägen. Vannasjöbron bedöms få ökad trafikbelastning men enligt 

bärighetsklassificeringen har bron hög kapacitet och klarar av den ökade belastningen. 

Vannasjöbron är klassad som BK1.  

6.9.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

För att värna oskyddade trafikanter under högtrafik föreslås en ny gångbro över Sörån. Bron 

bedöms kunna byggas utan vattendom eller anmälan om den håller en fri höjd över vattnet, inte 
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förändrar Söråns vattenflöde och inte förändrar strandkanten. Syftet är att öka trafiksäkerheten 

för oskyddade trafikanter. Den nya gångbron kommer att vara till för förskolan och allmänheten. 

Att bron placeras nära Vannasjöbron med god sikt samt att gångbanor ansluter till bron är viktigt 

för att gångbron ska bli väl nyttjad.  
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7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
Planområdet omfattas inte av några befintliga fastighetsindelningsbestämmelser eller 

tomtindelningar. 

Gemensamhetsanläggningar och u-områden framgår av plankartan. 

Kommunen bekostar erforderliga förrättningskostnader till följd av detaljplanen om inte annat 

framgår nedan. 

7.1.1 SKYLDIGHET INLÖSEN, HUVUDMAN 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad 

och framtida drift och underhåll. Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att 

lösa in mark utgörande allmän plats.  

Kommunen ska lösa in allmän plats, NATUR, ca 128 kvm samt vattenområde ca 20 kvm av 

Lövaslätt 1:1. 

Kommunen ska lösa in allmän plats, NATUR, ca 1043 kvm samt vattenområde ca 806 kvm av 

Örlid 1:12. 

 

7.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen, vilket bland annat innebär att 

fastighetsbildning av allmän plats ska ske enligt ovan. 

Del av Örlid 1:2 och Örlid 1:12 planläggs som kvartersmark och kan bilda en ny fastighet med 

förskoleändamål. Diskussion pågår med fastighetsägaren till Örlid 1:12 om hur mycket mark som 

ska övergå till kommunen alternativt upplåtas med servitut eller gemensamhetsanläggning. 

7.2.1 RÄTTIGHETER 

Planen medger att gemensamhetsanläggning kan bildas för parkering, in- och utfarter med mera. 

Delägande fastigheter blir Örlid 1:12 och den nya fastigheten. Alternativt kan servitut bildas för 

in- och utfarter samt parkering. Detta kommer utredas vidare tillsammans med fastighetsägaren 

till Örlid 1:12.  

Den nya förskolefastigheten behöver inträda i befintlig gemensamhetsanläggning Erikstorp GA:4 

för att kunna nå allmän väg.  

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas med 

ledningsrätt. Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare ansöker 

om ledningsrätt. 
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Befintlig transformatorstation är belägen inom område som på plankartan markerats med E1 - 

Befintlig anläggning kan säkerställas med ledningsrätt av ledningsägare. 

 

7.3 TEKNISKA FRÅGOR 
Kommunen ansvarar för utbyggnad, framtida drift och underhåll av gatumark samt vatten- och 

avloppsanläggningar inom allmän platsmark. Kommunens fastighetsenhet ansvarar för planens 

genomförande. 

Det finns ingen fjärrvärme inom Olsfors och ingen därför ingen möjlighet att ansluta till sådan. 

Uppvärmning sker med bergvärme eller liknande. 

I området ansvarar Vattenfall eldistribution för elförsörjningen och Skanova för tele/fiber. 

Befintliga el- och teleledningar behövs flyttas för att kunna bebygga fastigheten.   

Sedan år 2016 finns det fiber utdragen till Olsfors.  

Anslutning till befintliga ledningar för el och tele kommer att ske. 

7.3.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Vid korsningen Boråsvägen/ Vannasjövägen planeras det för en brandpost. Troligt flöde tryck 

1000 liter per minut, 0,5 mvp med 200 meter till förskolebyggnaden. Detta anses vara den bästa 

lösningen då alternativen är en brandpost närmare med sämre flöde eller pumpa från Sörån. 

Hur släckvatten ska hanteras vid eventuell brand kommer att utredas vidare inför granskning. 

7.3.2 AVFALL 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i 

”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok 

”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

Vinterkärlen som står vid infarten till planområdet behöver flyttas till andra sidan om infarten för 

att göra plats för gång- och cykelväg. 

 

Figur 23. Foto på infarten.  
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7.3.3 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 

Utbyggnad av allmän plats inom planområdet innebär: 

• Nyanläggning av gång- och cykelbro över Sörån. 

• Övertagande av allmän plats NATUR. 

Detaljplanen medför även att trottoar anläggs längs med östra sidan av Vannasjövägen för den del 

mellan Boråsvägen och fram till den nya gång- och cykelbron. 

7.3.4 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för de vattentjänster som fastigheten är i 

behov av. Det finns inga befintliga allmänna VA-ledningar inom planområdet. Närmaste 

förbindelsepunkt är 250 meter till tomtgräns för fastigheten Örlid 1:2. Spillvattnet kommer att 

behöva pumpas från förskolan. Denna pumpstation skall skötas och underhållas av förskolan. 

 

7.4 EKONOMISKA FRÅGOR 
Bollebygds kommun får utgifter för anläggande av allmän plats inom och utanför planområdet, 

flytt av befintliga el- och teleledningar, förrättningskostnader, värdering av mark, markförvärv, 

fastighetsrättsliga upplåtelser, anläggningskostnad för förskolan, utbyggnad av allmänna VA-

ledningar samt projekteringskostnader och anslutningsavgifter med mera. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några intäkter till kommunen vilket innebär att 

projektet resulterar i ett ekonomiskt underskott.  

Eventuell utbyggnad av allmänna ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele, värme med mera 

bekostas av respektive ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter. 

7.4.1 PLANAVGIFT 

Kommunen upprättar på uppdrag av fastighet, ingen planavgift ska utgå. 

Kostnader för upprättande av detaljplan bekostas av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bollebygds 

kommun. 

7.4.2 INLÖSEN 

Kommunen ska lösa in mark enligt avsnitt 7.1.1. Utgiften ska motsvara marknadsvärde samt 

påslag om 25% i enlighet med ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen. 

7.4.3 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Se avsnitt 7.2.1. 

Kommunen får kostnader för skötsel av väg i enlighet med kommande andelstal för den nya 

fastighetens inträde i Erikstorp GA:4. 
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7.4.4 DRIFT ALLMÄN PLATS 

Kommunen får ökade drift och skötselkostnader till följd av ny trottoar utanför planområdet 

samt ny gång- och cykelbro inom planområdet. 

7.4.5 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 

Kommunen får ökade drift och skötselkostnader till följd av framdragning av nya ledningar till 

planområdet. 

7.4.6 ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE 

• Fastighetsägaren till Lövaslätt 1:1 får en inkomst till följd av kommunal markinlösen för 

allmän platsmark. 

• Fastighetsägaren till Örlid 1:12 får en inkomst till följd av kommunal markinlösen för 

allmän platsmark. Ytterligare inkomst kan tillfalla fastighetsägaren beroende på utfallet av 

diskussionerna gällande upplåtelse av rättighet i form av servitut eller 

gemensamhetsanläggning alternativt försäljning av kvartersmark. 

 

7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

7.5.1 EXPLOATERINGSAVTAL 

Inget exploateringsavtal krävs för detaljplanens genomförande. 

7.5.2 TIDPLAN 

Samråd   sommar 2022 

Granskning 4:e kvartalet 2022 

Antagande 2: a kvartalet 2023 

Laga kraft 2:a kvartalet 2023 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer 

planarbetet. 

Byggstart är beräknad till slutet av år 2023. 

 

7.6 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
En ny gångbro ska bedömas utifrån miljöbalken och lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. Strandskydd prövas också utifrån miljöbalken. 
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8 HANDLÄGGNING AV DETALJPLAN 

Planen avses att antas av samhällsbyggnadsnämnden.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är inte aktuellt eftersom 

detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har upprättats av Bollebygds kommun samhällsbyggnadsförvaltning under 

medverkan av en arbetsgrupp med representanter från förvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. 

Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Axelsson, Plan- och exploateringschef 

Diddi Carlson, Planarkitekt 

Henrik Andersson, Exploateringsingenjör 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS Bollebygds kommun, 517 83 Bollebygd 
BESÖKSADRESS Ballebovägen 2  

TFN 033-23 13 00 
E-POST samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se 

WEBBPLATS www.bollebygd.se 

 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se

