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Detaljplan för del av Regementet
Del av OSDAL 3:4 m fl, KRISTIANSFÄLT
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning

När Älvsborgs regemente lades ner för tio år sedan
öppnades ett stort och centralt beläget område i Borås
för utveckling. I de gamla kasernerna sjuder det redan
av liv. Nu fortsätter omdaningen.
Regementsstaden är inte en ny stadsdel – det är en hel
liten stad som nu ska byggas på det forna militärområdet. Här ska inte bara finnas bostäder utan också
arbetsplatser, skolor, och butiker. Förebilden är staden
som genom sin täthet och sitt myller av olika verksamheter gör den till en så attraktiv och kreativ plats för
människor att bo och arbeta i.
Detaljplanen anger förutsättningarna och sätter ramarna för denna omvandling.
Förslaget går i korthet ut på att skapa förutsättningar
för stadsliv genom att bygga ett nytt gatunät i området
och ange ett antal kvarter med ett blandat innehåll av
bostäder, verksamheter och skolor samt en stor andel
service.

Orienteringskarta

Avgörande frågor som måste behandlas och lösas är
förknippat med trafikbuller och till viss del pågeånde
verksamhet inom området.
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STADSBYGGNADSKONTORET

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Regementet, del
av Osdal 3:4 m fl, Kristiansfält. Borås
Stad, Västra Götalands län, upprättad
den 1 november 2010
1. Inledning
1.1 Vision

Det är 15 år sedan vi senast byggde en ny stadsdel i
Borås, då var det Hestra Parkstad, ett område som
betytt oerhört mycket för Borås som helhet och som
än idag lockar till studiebesök från när och fjärran. Nu
finns möjligheten att sätta nästa område på kartan,
Regementsstaden.
Regementsstaden är en helt ny stadsdel för dagens och
kommande generationer av boråsare. Grundstommen
finns redan där idag med de pampiga militära kasernbyggnaderna runt Lagercrantz plats och Mannerfeldts
plats, nu är det dags att fylla på de obebyggda delarna
med liv och rörelse.
Här finns det möjlighet att bygga med ett blandat och
varierat innehåll från bostäder till kommersiell och
kommunal service, verksamheter och kontor. Med
planförlaget som grund kan 900- 1200 nya bostäder
byggas i området. Ambitionen är att skapa ett blandat
bostadsinnehåll med både flerbostadshus, radhus och
gruppbyggda småhus i olika upplåtelseformer, från
hyresrätt och bostadsrätt till eget ägande.

Regementsstaden kan när den är utbyggd och klar inrymma en befolkning på 2000-3000 personer, till det
kommer arbetsplatser, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter. Utmaningen är inte att bygga bostäder
till en så stor befolkning, den stora utmaningen ligger
i att skapa en levande stad med alla de kvaliteter som
gör en stad och stadsdel till något attraktivt och som i
sin tur ger grogrund för ett en hållbar stad, en stad att
känna stolthet för, en stad som utstrålar attraktivitet
och självkänsla.

Regementet var tidigare ett stängt och ingärdat område i Borås, här huserade Älvsborgs Regemente, I15,
mellan 1914 och 1997. Under de åren sjöd området
av liv och rörelse, 1000 personer som varje år fick sin
militära skolning men Boråsare i gemen var utestängda. Under de tio år som gått sedan den militära
verksamheten upphörde har området runt Lagercrantz
plats och Älvsborgsleden utvecklats till ett sjudande
verksamhetsområde med närmare 800 arbetsplatser
och två skolor med närmare 400 elever.
Nu är det dags att fylla den södra delen området med
liv och rörelse.
Läget i staden är unikt, det har sällan funnits ett så
stort centralt område att utveckla och bygga stad på
som det är här, avståndet till city och resecentrum är
1 km samtidigt som det är nära till natur och rekreationsområden. Pickesjön ligger på bekvämt gångavstånd med gångstråk, badplats och grillplatser. Söder
om Regementsstaden breder hela Viskans dalgång ut
sig med fina möjligheter till promenader och rekreation.
Regementsstadens uppbyggnad utgår från principen
att skapa plats för möten, platser där det finns möjlighet att mötas vilket i sin tur ger möjligheter till att
ställa ut några stolar och sälja glass på sommaren eller
öppna en mindre butik. Det är denna enkla princip
som ska genomsyra hela utbyggnaden av området, vi
bygger för att skapa liv och rörelse, inte bara ett nytt
”bostadsområde”.
En ambition är att bygga så bra stad att trygghet och
säkerhet blir en naturlig följd av det vi bygger. Trygghet får vi om vi redan från början har med oss tankar
om socialt liv och öppna funktioner i ögonhöjd. För
att nå dit skapar vi tydliga stråk mellan målpunkter
i området. Genom att bygga tätt får vi gott om ögon
som håller uppsikt och skapar trygghet, samtidigt försöker vi undvika att separera trafiken åt så att bilar har
sina egna stråk och gående och cyklister ett annat. Här
försöker vi uppnå en tydlig blandning där alla samsas
om gaturummet.
Detaljplanen är grunden till detta, den kan liknas vid
en spelplan full av möjligheter att forma framtidens
boende- och livsmiljöer. Planen ger de nödvändiga
verktygen för att gå vidare och börja bygga en levande
och social, ekonomiskt och miljömässigt robust stad.
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Igelkottshöjden

En tänkbar bild av Regementstadens norra del, i övre delen
syns kasernerna och kasergården. DTH arkitetker
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I llu s t r a t io n a r k it e k t S

2.2 Strandskydd

1.2 Syfte

Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av en ny stadsdel
genom att upprätta detaljplan för Osdal 3:4 m fl.
1.4 Handlingar

Strandskydd på 100 meter från Viskan gäller och berör
en liten del av planområdet.
2.3 Översiktliga planer

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata

Gällande översiktsplan ÖP06,från 2006 pekar inte ut
specifika områden men däremot så finns sk spelregler
för hur Borås ska utvecklas.
Området är inte utpekat i ÖP06, föreslagen markanvändningen stämmer dock väl överens spelreglerna
som är vägledande för prövning av ny användning.
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse.
Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service. Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken. Bostäder ska ha nära till grönområden av hög
kvalitet. För att hushålla med resurser ska planeringen
inom tätorterna utgå från befintligt gatu- och ledningsnät.

1.4.1 Läge och areal

Området ligger på västra sidan av Viskadalsbanan strax
söder om Riksväg 40. Planområdet omfattar 32 hektar.

2.4 Grönområdesplan

1.4.2 Markägare

2.5 Detaljplaner och områdesbestämmelser

Marken ägs till största delen av Vasallen exploaterings
AB och i södra delen av området Borås Stad samt en
privat fastighetsägare.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljömål för Borås

Kommunfullmäktige antog 2008 Miljömål för Borås.
De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling.
All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till
en sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande.
Miljömålen God bebyggd miljö anger att den bebyggda miljön ska skapas i harmoni med naturen och
ge en god livsmiljö. Miljömålet Energi och trafik anger
att människors påverkan på klimatet inte ska vara
skadlig, att luften ska vara så ren att den inte skadar
människor, djur eller växter, att bara naturlig försurning ska ske i mark och vatten. I första hand ska ny
bebyggelse anslutas till fjärrvärme och ingen el eller
olja ska användas för uppvärmning. Ny bebyggelse ska
placeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen
bullerstörda från trafik minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.

Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen från 1998.
Området omfattas inte av detaljplan, däremot finns
områdesbestämmelser. Områdesbestämmelserna som
antogs av Byggnadsnämnden 1999-06-10 omfattar delar av området (Mannerfeldts plats och gården
Kristiansfält) som ska planläggas. Syftet med områdesbestämmelserna var att skydda kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse samt värdefulla vegetationspartier
i området.
2.6 Bostadspolitiskt program

Kommunfullmäktige antog 16 april 2009 ett Bostadsbyggnadsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande. I dessa påtalas att Borås ska växa. Möjlighet till
nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter
eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för
ytterligare exploatering. En tätare bostadsbebyggelse
bidrar till ett effektivare utnyttjande av tex kollektivtrafik och fjärrvärme.
För Regementet anges ett bostadstillskott på totalt 820
bostäder med en årlig utbyggnadstakt på 80 bostäder
under 10 år
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2.7 Uppdrag

Kommunfullmäktige godkände i juni 2008 ett
planprogram för Regementet, utifrån det godkända
planprogrammet gav Byggnadsnämnden i augusti
2008 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
detaljplanen för Kristiansfält i enlighet med planprogrammet.
Detaljplanen har initierats av Vasallen Borås Exploaterings AB. Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från DTH arkitekter i Borås.
2.8 Planprogram

I juni 2008 godkände Kommunfullmäktige ett
planprogram för delar av Regementsområdet. Planprogrammet anger att Regementet ska kunna utvecklas till
en ny stadsdel i Borås för både boende och verksamheter. Programmet ersätter det av Kommunfullmäktige
godkända planprogrammet från 1998 som angav att
Regementet enbart skulle utvecklas till ett verksamhetsområde.
Förslaget till detaljplan för Regementet följer i stort
sett intentionerna i planprogrammet men frångår
programmet på en punkt, den övergripande trafikstrukturen. I planprogrammet angavs en ny planskild
anslutning över Viskadalsbanan via Vinrankan (östra
sidan av Viskadalsbanan). I förslaget till detaljplan har
nu detta frångåtts och istället nyttjas befintliga väganslutningar via Regementsgatan och den befintliga
plankorsningen.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, 4 samt miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 Miljöbalken.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet karaktäriseras av ett kuperat dalföre i
nord-sydlig riktning. Mot väster stiger området i en
brant skogbeklädd slänt. I mitten av dalföret ligger
två tydliga skogbeklädda kullar, Igelkottshöjden och
Regementskullen. Mot öster sluttar området mot
Viskans dalgång.
Kontakten med Viskan är begränsad av två tydliga
barriärer, Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen,
visuellt kan man ana Viskan som ett grönt stråk i landskapet.

Karaktären på vegetationen i området är ett igenväxande landskap med en slyartad skog och öppnare ytor.
Spåren från den militära tiden syns tydligt med igenväxande skjutbanor och andra öppna övningsytor, det
finns även spår av förrådsbyggnader. De två kullarna
och sluttningen mot väster består av uppvuxen skog
med företrädesvis gran och tall. Granen dominerar de
norra delarna av området och västsluttningen på Igelkottshöjden medan de södra och östra delarna består
av mestadels tallskog med inslag av solitärträd.
”Regementsparken” är ett centralt och högt beläget
värdefullt grönområde som skiljer Älvsborgsledens
verksamhetsområde från kasernområdet. Grönområdet
är en rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparksliknande område, viktigt för
hela regementsområdet med hänsyn till sin storlek. I
parken finns ett soldattorp (utanför denna detaljplan)
med anor från slutet av 1600-talet, ett representativt
exempel.
Jordmånen inom planområdet är huvudsakligen sand
men med inslag av grusig sand, siltig sand eller grusig
siltig sand. Idrottsplanen vid Igelkottshöjden har tidigare varit en mosse som fyllts över med fyllnadsmassor.
4.1.2 Geoteknik

En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet genomfördes av Ramböll under 2009.
Byggbarheten inom området är mycket god, det finns
dock två områden som kräver ytterligare åtgärder
innan de kan bebyggas, Idrottsplatsen som består
av organiska jordar med ett lager fyllning ovanpå
måste utskiftas till 2 meters djup och återfyllas med
friktionsjord. I slänten väster om Idrottsplatsen har
geoteknikerna påträffat gyttjigt sandigt grus ner till
1,5 m under markytan. Här behöver man genomföra
en utökad geoteknisk undersökning för att klarlägga
vad jorden består av under 1,5m för att kunna utvärdera släntstabiliteten. Vid grundvattenavläsningen
som utfördes 2009-07-13 låg grundvattennivån 0,4 m
över markytan i denna slänt. Detta betyder att grundvattentrycket vid denna tidpunkt var högre än marknivå (sk. artesiskt tryck). Artesiskt vattentryck kan
bidra till att slänten blir instabil då effektivspänningen
i jorden minskar av det ökande vattentrycket och att
man då får en lägre dränerande skjuvhållfasthet. Avläsningen föregicks av ett kraftigt skyfall vilket kan vara
förklaringen till den tillfälligt höga grundvattenytan.
Vid sondering och installation av grundvattenröret
påträffades inget grundvatten. Grundvattenavläsning är utförd vid två tillfällen. Vid avläsningen som
utfördes 2009-08-03 låg grundvattennivån 0,4 m

SAMRÅD

9

under markytan och vid avläsningen som utfördes
2009-07-13 låg grundvattennivån 0,4 m över markytan. Fler grundvattenrör bör installeras i slänten och
avläsas med jämna mellanrum för att utreda om detta
var en engångsföreteelse eller om det är något som sker
vid varje regnoväder. Den rekommenderade utökade
geotekniska undersökningen ska även innehålla totalsondering eller viktsondering i hela området för att
fastställa jordlagrens relativa fasthet.

Inom planområdet och strax söder om Kaserngården
finns ett tiotal byggnader i lägre skala som tidsmässigt, och i sin byggnadsstil med putsade fasader, har
sammanhang med kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanläggningarna. Väster
därom ligger Brigadhuset omgivet av ett fint trädbestånd av parkkaraktär som är viktigt att bevara. Intill
stenhuset finns två faluröda komplementbyggnader.

4.1.3 Radon

Ramböll genomförde en radonundersökning av området under juni 2009 med en scintillometer och en
gammaspektrometer. En övergång över hela området
gjordes med scintillometer för att leta efter variationer
av den totala gammastrålningen. Med gammaspektrometern mättes aktivitetskoncentrationen av de
tre olika strålkällorna uran, kalium och torium i 14
punkter för att specificera strålningen. Mätningar på
en referenspunkt gjordes både före och efter mätningarna i området.
Gränsvärdet för lågradonmark i undersökningsområdet är < ca 60 Bq/kg för radium. Alla mätpunkterna
ligger under gränsvärdet och hela området klassas som
ett lågriskområde.
4.1.4 Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom området.
Marken inom området är störd från tidigare militära
användning vilket torde innebära att möjligheten att
hitta lämningar är begränsad.
4.1.5 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kristiansfält landeri uppfördes 1822 och fick sin nuvarande utformning 1875. Innan dess hade en mycket
vacker trädgård anlagts, vars rester man ännu kan ana.
Kristiansfält får ett permanent skydd i form av bevarande-, skyddsbestämmelser samt ett rivningsförbud.
Den stora strukturen som främst rör den bebyggelse
som uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt. Detta
innefattar också enkla komplementbyggnader i trä
vilka är mycket viktiga för förståelsen av anläggningen
som helhet. Det är viktigt att byggnadernas särart
bevaras.
Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsförbud för vissa byggnader. Utökad lovplikt infördes
med bygglovplikt för ändringar av fasader, tak, fönster,
dörrar, fasaddetaljer och omfärgning samt för rivning
av byggnad eller del av byggnad. Marklovplikt för
trädfällning och förändring av marknivåer infördes
också. Bestämmelserna har följts upp i detaljplanen för
norra delen av området.
De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder
om kaserngården bevaras i den kommande utbyggnaden av området, de blir en viktig del i helheten och ger
karaktär åt hela området.

Mannerfeldts plats, Regementet

Planen för Regementsstaden hör till en del av det
gamla Älvborgsregementet som huserade inom området fram till 1997. Kvar från Regementstiden finns
ett stort antal byggnader som ingår i en karaktäristisk
mönsterplan med Kaserngården som central plats.
Själva Kaserngården och dess monumentala byggnader
har behandlats och skyddats i tidigare detaljplaner
(antagen september 2009).
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Mot Mannerfeldts plats

Brigadhuset med intill liggande förrådsbyggnader och
omgivande trädbestånd bevaras och införlivas i den
framtida skolmiljön.
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Exempel på tänkbar exploatering inom Regementsstaden. DTH arkitekter
4.2 Bebyggelseområden

Den stora utmaningen för Regementsstaden är att
skapa ett tydligt sammanhang mellan de historiska
miljöerna och de nya tilläggen utan att förvanska.
Tanken och ambitionen är att bygga en levande stadsdel för livets alla skeden och faser. Möjligheterna står
öppna då planen ska ses mer som en möjlighet än en
reglering, därför finns det en stor flexibilitet i användningen av de olika kvarteren. Bara där det är direkt
olämpligt med en viss användning begränsas denna.
Detaljplanen möjliggör att 900-1400 bostäder kan
uppförs inom området i olika former, från punkthus
i 5-9 våningar till kvartersbebyggelse i rutnätsstad till
gruppbyggda småhus och radhus. Mindre genomgående gångstråk genom kvarteren ska skapas, dels för
att åstadkomma en känsla av öppenhet i området, dels
för att ordna goda kopplingar mellan bostadskvarteren, skolan och grönområden. Mötesplatser skapas i
form av torgplatser eller lekplatser inom och i anslutning till bostadskvarteren. Utformningen av allmänna
platser och gator ska utgöra viktiga element som håller

samman området och skapar en god orienterbarhet.
Bebyggelsen bör planeras och utföras med miljöanpassade metoder och material. Bebyggelsen ska ges en god
arkitektonisk utformning, samtidigt som variation i
form och material tillåts.
Regementsstaden kan delas in i tre delar, Kasernstaden, Trädgårdsstaden och Friluftsstaden där de olika
delarna har var sin egna tydlig karaktär.
Kasernstaden knyter an till den striktare strukturen
från Kaserngården, planmönstret utgår från ett strikt
rutnät där bebyggelsen inordnas i vinkelräta kvarter.
Det är även här vi har de äldre historiska byggnaderna
som en tydlig påminnelse om den militära bakgrunden. Skalan skiftar, närmast Mannerfeldts plats hålls
byggnadshöjden nere till hänsyn för de låga stenbyggnaderna, mot Igelkottshöjden höjs skalan och tar
avstamp i slänten. Ner mot Viskadalsbanan får byggnaderna trappa upp men de får inte dominera över
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Kaserngårdens majestätiska byggnader. Ett centralt
torg skapas vid Mannerfeldts plats. I Kasernstadens
västra del finns möjlighet att uppföra en F-6-skola där
de äldre magasinsbyggnaderna och Brigadhuset kan få
ett nytt spännande innehåll.

Utsnitt från en tänkbar Kasernstad, Mannerfeldts plats i mitten sett
mot nordväst

Trädgårdsstaden tar vid söder om Kasernstaden med
början vid nuvarande idrottsplatsen, i mötet mellan
Kasernstaden och Trädgårdsstaden ska en plats skapas
där det finns bra lägen för viss handel eller kontor
att flytta in. Längs med den nordsydliga gatan ska
byggnaderna placeras längs med gatan för att på så
sätt skapa ett tydligt gaturum samt bidra till att skapa

Utsnitt från en tänkbar Trädgårdsstad sett mot nordost, Igelkottshöjden till höger i bild

halvprivata gårdar. Planen gör det möjligt att etablera
handel och verksamheter i bottenplan för att få ett varierat innehåll till den nya stadsdelen. Tanken är att ha
öppna funktioner i gatuplan, inga stängda funktioner
eller fasader i ögonhöjd, därför får inga garage placeras i markplan med sluten fasad mot gatan utan ska
vändas inåt eller grävas ner. Längre ner genom Kristiansfält bryts den slutna karaktären mot gatan upp och

Kungälv , exempel på livfulla bottenvåningar och ett blandat
innehåll

Exemepl på dagvattenhantering i Mariastaden, Helsingborg

Exmpel från Norrköping på skala och gaturum samt kontor i bottenvåning
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längst ner i området har vi mer en karaktär av friliggande hus än kvartersstad. Byggnadshöjderna varieras
från 4-5 våningar mot Kasernstaden och Igelkottshöjden till 1-2 våningsbyggnader mot väster och söder.
Innergårdarna ska hållas öppna och gärna med inslag
av vatten från dagvattenhanteringen så att vi kan få
en slingrande bäck söderut genom de olika gårdarna.
Söder och öster om Kaserngården och utmed den
nordsydliga Huvudgatan flerbostadshus i tre till fem
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våningar. Grupphusbebyggelsen kommer att utgöra
en blandning av radhus, kedjehus och gruppbyggda
småhus. För att skapa tydliga gaturum avses en större
del av bebyggelsen placeras nära grändgata. Entréerna
nås från gränden. Den gruppbyggda bebyggelsen
får uppföras i högst två våningar och med en högsta
byggnadshöjd av 6,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea inom områden med grupphusbebyggelse är enligt
planen 40-50 % av fastighetsarean.

Mot Viskadalsbanan planeras en zon med verksamheter och handel för att ta upp en del av bullerproblematiken som finns här.

Exempel på punkthus i terrängen från Stadsskogen, Alingsås

Exempel på gaturum, Mariastaden, Helsingborg

Exempel från Nysäter, Mölnlycke på hur man hanterar punkthus i
sluttande terräng
4.2.1 Bostäder

Exempel på gaturum, Mariastaden, Helsingborg

Friluftsstaden tar vid i slänten nedanför berget, här är
tanken att droppa ner punkthus som tar fäste i höjdskillnaden. Skalan varierar från 5-9 våningar, de hösta
husen ligger i den norra delen därefter trappas skalan
mot söder i området. Byggnadernas höjd anpassas till
bergets höjd och trädtoppshöjden så att punkthusen
inte bryter horisontlinjen.

Flertalet delområden avses inrymma såväl bostäder
som verksamheter. Verksamheterna ska inte vara störande utan kunna samlokaliseras med bostäder. Inom
området räknar vi med 900 – 1200 nya lägenheter.
Det finns en flexibilitet i detaljplanen som gör det
möjligt att bygga olika former av gruppboenden,
trygghetsboenden, vårdboenden och förskolor i de
flesta bostadsdelarna, likväl som det finns möjlighet att
etablera handel och kontor i bottenplan inom Kasernstaden och Trädgårdsstaden.
Renodlade verksamhetskvarter förläggs i bullerstört
läge mot Viskadalsbanan.
Ur trafikbullersynpunkt måste bostäderna utmed Huvudgatorna i Kasernstaden och Trädgårdsstadens bli
genomgående så att minst hälften av boningsrummen
kan placeras mot en tyst sida.

Utsnitt från en tänkbar Friluftsstad, sett mot nordväst

För den sydligaste delen av Trädgårdsstaden krävs det
att en 4 meter hög bullervall placeras mot järnvägen
SAMRÅD
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och vägen, på så sätt kan vi klara trafikbullret från väg
och järnväg och få en god boendemiljö i denna del.
Den nya bullervallen ligger inom området som betecknas skydd i plankartan.
4.2.2 Arbetsplatser

Regementsstaden har redan idag ett stort inslag av
arbetsplatser, det gäller framför allt området runt
Kaserngården och Älvsborgsleden. Här finns ca 800
arbetsplatser.

4.3 Grönområden

Till den nya stadsdelen ska Regementsparken bevaras
och utvecklas som ett viktigt grönområde för stadsdelen Parken ligger centralt i Regementsstaden, som en
förbindelse mellan det nya och det gamla runt Kaserngården. Grönområdet är en rest från epoken med
landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparksliknande område, medan den södra delen har mer
karaktär av park.

I det nya området finns utrymme för nya arbetsplatser i form av kontor och handel. Inom kvarteren vid
Mannerfeldts plats finns det möjlighet att inrymma
kontor i bottenplan liksom inom den kulturhistoriskt
skyddade bebyggelsen. Vid Viskadalsbanan finns det
möjlighet att uppföra verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder.
4.2.3 Skola och förskola

Till den nya stadsdelen finns ett behov av skola och
barnomsorg. Idag finns en stor friskola vid Lagercrantz
plats med ca 400 elever i årskurserna 4-9 samt en
gymnasieskola.
Vid Brigadhuset finns utrymme för att uppföra en ny
F-6 skola i två paralleller, totalt 14 skolavdelningar
med plats för 300-400 elever. Platsen är strategiskt
vald med tanke på att den ligger mitt i stadsdelen med
närhet till både bostäder och rekreation.
Detaljplanen medger lokaler för barnsomsorg inom de
flesta bostadskvarteren.

Igelkottshöjden, Regeementet

Den gamla paradentrén till Regementet via Regementsgatan bevaras som ett grönområde och park för
de norra delarna av området.
Igelkottshöjden planläggs som naturområde och ska
ses som ett viktigt grönområde i stadsdelen, den västra
sluttningen är brant och svårtillgänglig, medan den
östra sidan har en flackare karaktär. För att få god
tillgänglighet till kullen från väster bör trappan rustas
upp så att man kan nå toppen på ett bra sätt.

4.2.4 Kommersiell service

Regementsstaden ska ge förutsättningar för en blandstad så att boende kan agera lokalt med – bostad,
arbete, fritid och handel inom gångavstånd. Servicefunktioner och detaljhandel kan placeras i stråk där
de är synliga och lättillgängliga för både gående och
trafikanter. Det innebär att planen medger handel i
bottenplan inom Kasernstaden och Trädgårdsstaden
utmed den nordsydliga huvudgatan.
Utmed Viskadalsbanan och infarten till Regementsstaden vid Regementsgatan finns ett större område för
handel och icke störande verksamhet där möjligheten
finns att uppföra byggnader till en högsta totalhöjd av
9,0 meter, max 40% av tomten får bebyggas vilket ger
en byggnadsarea av ca 4500 m2.
Även området söder om ovan nämnda möjliggörs för
handel och ickestörande verksamhet. Bebyggelsen får
uppföras enligt samma princip som det norra området,
det ger en byggnadsarea på ca 3000 m2.
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Bra exempel på en urban park, Norra Hamnen, Helsingborg

För att kunna nå ut till Pickesjöområdet och bergen
väster om Regementet lämnas ett par släpp i kvartersbebyggelsen.
Utmed järnvägen och den bullervall som ska uppföras
läggs ett grönstråk in som sammanbinder Igelkottshöjden med naturområdena söder om Regementsstaden.
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4.3.1 Lek och rekreation

En ny stor lekplats för hela stadsdelen planeras i Regementsparken. Utöver detta bör nya mindre lekplatser
planeras i bostadskvarteren på kvartersmark. Placering
av kvarterslekplatserna och näridrottsplatser kommer
i utställningsskedet då utformningen av storkvarteren
tar form.
En stor styrka för Regementsstaden är närheten till
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd
ligger Pickesjön med bad och strövstigar, ett stenkast
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på
gång och cykelavstånd når man Borås Ridhus och
maderna vid Bråt med öppna ängs- och hagmarker för
hästsport eller promenader.
För att överbrygga de barriärer som finns mellan Regementet och omgivande rekreationsområden föreslås
ett par åtgärder som ska öka tillgängligheten till dessa.
För att nå ridhuset och Bråt på ett bra sätt föreslås en
planskild gång- och cykelväg anläggas söder om Kristiansfält som förbinder de södra delarna av området
med Ridhuset. Tanken är att uppföra en smäcker bro
över järnvägen och gamla Varbergsvägen och koppla
på befintlig gång och cykelväg. Likaså föreslås en ny
planskild gång- och cykelöverfart längre norrut vid kv
Vinrankan.
En framtida utveckling av området vid Viskan och S:t
Sigfrids Griftegård skulle ge Regementsstaden ett lättillgängligt rekreationsområde.
Inom verksamhetsområdet vid Viskadalsbanan finns
utrymme för en allaktivitetshall eller annan form av
idrottshall.

SAMRÅD
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4.4 Gator och trafik

En utmaning med Regementsstaden är att hitta en
hållbar balans mellan de olika trafikslagen och skapa
förutsättning för hållbara transporter. Kopplingen
mellan centrala Borås och Regementet gynnar biltrafiken då det upplevda avståndet är stort men fågelvägen
är det inte längre än 1 km. Kopplingarna för gående
och cyklister måste utvecklas och förbättras till omgivande områden. Ett steg är att i ett tidigt skede bygga
ut en väl fungerande kollektivtrafik som försörjer de
nya bostäderna så att ingen har längre än 300 meter
till busslinje. Det andra är att samtliga huvudgator och
de flesta lokalgatorna har separata gång- och cykelbanor som uppmuntrar till att välja cykeln.

Bra exempel på hur man kan bryta upp gaturummet med grönska i
mitten, Mariastaden, Helsingborg

Vi kommer att få acceptera att en stor del av in- och
utpendlingen till området kommer att ske med bil,
men för att minska effekterna av biltrafiken utformas
gatorna inom området som gröna lungor där huvudgatorna får alléplantering på bägge sidor, förskjutna
körbanor och upphöjda korsningar. Lokalgatorna
utformas på liknande sätt men med en trädrad.
Planområdets omgivningar är välförsedda med gångoch cykelvägar. I norr ansluter planområdet till en
separat gång- och cykelväg som är en del av cykelstråket mellan centrum och Sjömarken. I öster kopplar
området på den befintliga gång- och cykelvägen mellan centrum och Ridhuset. En länk som måste byggas
är den utmed Regementsgatan genom Göta till Gamla
Varbergsvägen.

Gaturumsexepel från Eklanda parkstad, Mölndal

4.4.1 Övergripande trafikstruktur

Från norr ansluter Regementsstaden till Riksväg 40
via Älvsborgsleden och Regementsgatan. Påfarten till
Rv 40 är via cirkulationen vid Älvsborgsleden. Via
Älvsborgsleden och Regementsgatan når man även
Göteborgsvägen som ansluter till centrala Borås via
Resecentrum. Från öster når man Regementststaden
via Göta och plankorsningen med Viskadalsbanan

Bra exempel på korsning i Regementsstaden,
bild från Skvallertorget, Norrköping
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Övergripande gatustruktur
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Inom området skapas ett nytt primärt vägnät med en
förbindelse mellan Älvsborgsleden och Regementsgatan samt en nord-sydlig gata ner över Kristiansfält.
Gång- och cykelnätet får samma dragning för att
binda samman och skapa ett tydligt stråk till omgi-

Huvudgata med mittallé

vande cykelvägnät. Av bullerskäl placeras endast sluten
kvartersbebyggelse mot det primära vägnätet så att man
får tysta innergårdar och på så sätt klaras bullernormen
för bostäder. För att hålla nere hastigheten skapas upphöjda torgkorsningar.

Huvudgata med kantstensparkering

För att hålla nere hastigheten och få en varierad upplevelse av gaturmmet föreslås delar av det primära gatunätet få en skiftande körfältsindelning enligt principen ovan.
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Det sekundära vägnätet matar bostadskvarteren även
här skapas ett gång- och cykelvägnät.

I nuvarande planutformning redovisas inte det interna
gatunätet i bostadskvarteren utan detta kommer först
när planen ställs ut och ett antal exploatörer har knutits till exploateringsprojektet.

Kvartersgata i trädgårdsstaden

Kvartersgata (sekundärgata) inom Kasernstaden

Kvartersgata i trädgårdsstaden
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Inför framtida utbyggnadsetapper väster om Regementstaden avsätts ett vägområde som förbinder
Älvsborgsleden med det framtida området på berget.
4.4.2 Kollektivtrafik

Idag försörjer busslinje 6 området med kollektivtrafik,
linjen går till Lagercrantz plats och täcker in skolorna
och arbetsplatserna. I takt med att området byggs ut
enligt detaljplanen kommer busslinjen att utökas så att
samtliga bostäder får en busshållplats inom 300-400
meter.
4.4.3 Parkering

Boendeparkering ska lösas inom kvartersmark, antingen i parkeringsgarage under byggnaderna eller i direkt
anslutning till respektive bostad. Det finns utrymme
för viss gatstensparkering på allmän platsmark. Ytparkering, dvs stora öppna parkeringsanläggningar är inte
en godtagbar lösning inom området. Antalet parkeringsplatser i området styrs av slutgiltig lägenhetssammansättning. Borås stads parkeringsnorm gäller och
ska vara dimensionerande för området. Parkeringsbehovet för bostäderna är 12 bilplatser per 1000 kvm
bruttoarea i flerbostadshus respektive 13 platser per
1000 kvm bruttoarea. för gruppbyggda småhus. För
kontor gäller 17 bilplatser per 1000 kvm bruttoarea.

4.5.4 Värme

Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet.
4.5.5 El och tele

Området ansluts till respektive nät, erforderliga nätstationer som kräver separata byggnader behandlas i
planen inför utställningsskedet.
4.5.5 Avfall

Sophantering inom området bör utgå från gemensamma lösningar med sopsug där detta är möjligt eller
miljöhus i de tätare exploateringsdelarna runt Mannerfeldts plats och punkthusen i slänterna. För grupphusbebyggelsen bör sophantering ske med gemensamma
miljöhus eller genom hämtning vid tomtgräns.
Utrymme finns för en större gemensam miljöstation
på östra sidan av Igelkottshöjden.

4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen till området kan ske via vattenledningar i Älvsborgsleden. I Älvsborgsleden är vattenledningarna dimensionerade för en maximal trycknivå
+206 meterAvledning av spillvatten kan ske i ledningar avsedda för spillvatten som ansluts till befintligt nät
i förbindelsepunkt enligt ovan.
4.5.2 Brandvattenförsörjning

Området kommer att kunna försörjas med en erforderlig kapacitet på släckvatten. Brandposter upprättas
inom området. Placering och utformning av ledningsnätet utreds vidare
4.5.3 Dagvatten

Dagvattnet ska omhändertas lokalt enligt ”Riktlinjer
för dagvattenhantering i Borås Stad”, antagen 200612-20”. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant
sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflödet vid ett femårsregn från den
oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska
vara dimensionerade för minst ett femårsregn.
Exploatören ombesörjer och bekostar åtgärder för
dagvattenhantering inom exploateringsområdet.
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5. Konsekvenser

5.4 Miljö
5.4.1 Naturvärden

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts .
Markanvändning och bebyggelse enligt detaljplanen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och
inget område med skyddsstatus berörs. Tillåten markanvändning enligt planförslaget är bostäder, handel,
kontor, skola vilka inte kan ses som störande verksamheter.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Utbyggnaden av Regementet följer väl de spelregler
som finns för Borås Stad, som har formulerats i ÖP06:
En resurshushållande bebyggelsestruktur, Regementsstaden planeras som en tät stadsdel med många
bostäder på en relativt begränsad yta, vilket bidrar till
att hushålla med markresurserna
Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare. Området är planerat att
innehålla en mix av olika boendeformer och upplåtelseformer .
Regementsstaden ligger som en outnyttjad kil in i
Borås, det är det närmaste stora området som går att
bygga stad på utan att gå långt utanför stadskärnan.
Närheten skapar goda förutsättningar för att minska
bilberoendet och minska transportbehovet till och från
den nya stadsdelen.
Området är sedan tidigare ianspråktaget för militär
verksamhet vilket innebär att vi inte tar värdefull mark
till ett exploateringsintresse.
Genom detaljplanen skyddar vi en äldre militär bebyggelse och struktur som har höga kulturmiljövärden.
Området får en täthet av boende och verksamma
vilket skapar ett bra underlag för kollektivtrafik och
service till området.
I områdets närhet finns goda rekreationsmöjligheter,
utbyggnaden medför att dessa områden tillgängliggörs
för ett större antal människor.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.

Området saknar höga naturvärden då större delen av
området är att beteckna som stört av tidigare verksamheter.
5.4.2 Kulturvärden

I enlighet med intentionerna i planprogrammet och
områdesbestämmelserna för området ges den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ett långsiktigt skydd i
form av varsamhets- och skyddsbestämmelser.
För del av Mannerfeldts plats införs användningsbestämmelse som är anpassad till bebyggelsens kulturvärden.
5.4.3 Strandskydd

En liten del av planområdet nedan Kristiansfält ligger
inom strandskyddat område från Viskan, dvs inom
50-100 meter från vattnet. Den mark som ligger inom
strandskyddsområdet är antingen bortprickad eller
ligger som parkmark och som mark för skyddsvall mot
järnvägen.
För att upphäva strandskyddet krävs synnerliga skäl,
i detta fall finns två tydliga barriärer mellan Viskan
och Regementsstaden, Viskadalsbanan och gamla
Varbergsvägen. Tillgängligheten till Viskan minskar
inte genom denna plan då barriären redan idag kan
ses som betydande och i framtiden kommer barriären
att ytterligare förstärkas då järnvägen medför krav på
skydd från spårspringning och bullerskydd.
Bedömningen är att strandskyddet inte behöver upphävas inom området då inga bygglovpliktiga verksamheter behövs inom strandskyddat område.
För att öka tillgängligheten till Viskan och området
öster om gamla Varbergsvägen ska två planskilda gång
och cykelvägar anläggas.
5.4.4 Grönområden

Igelkottshöjden samt Regementskullen bevaras som
viktiga grönområden, ett oexploaterat stråk läggs in
i planen som förbinder Igelkottshöjden med Viskans
dalgång.
5.4.5 Ändamålsenlig struktur

Detaljplaneförslaget innebär att ett delvis oexploaterat
område tas i anspråk för bebyggelse samt anläggning
av gator, parker och dagvattenanläggningar. Marken är dock sedan tidigare störd genom den militära
verksamhet som funnits i området under närmare 90
år. Centrala grönområden i planområdet bevaras och
utvecklas. Viskans dalgång görs tillgänglig via två nya
gångpassager.
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5.4.6 Infrastruktur

Planförslaget innebär att helt ny infrastruktur behöver
byggas ut som servar den nya stadsdelen, det handlar
om att ansluta området till vatten och avloppsnätet
med en ny pumpstation nere vid Gamla Varbergsvägen, nya gator och vägar, nytt el-och telenät.
5.5 Sociala värden

En ambition med Regementsstaden är att skapa
förutsättningar för en levande stad, dvs att det ska
finnas goda förutsättningar att få till ett liv i stadsdelen
under större delen av dygnet oavsett årstid. Stadsdelen
ska inte enbart utgå från att bygga attraktiva bostäder
utan att även se till att livet mellan husen fungerar.
Det ska finnas möjligheter att träffas och umgås med
varandra i staden inte enbart i det privata rummet. För
att detta ska fungera krävs det att vi tänker bortom det
traditionella och tänker i delvis nya banor. Genom att
öppna upp bottenvåningarna mot gatan med annat än
bostäder kan man få in olika verksamheter som drar
till sig folk eller som i annat fall ger liv åt staden under
dagtid. Gaturummet ges en bredd som gör det möjligt
att ockupera en del av det för att ställa ut några stolar
och bord för en servering eller bara en enkel parksoffa.
Regementsstaden ska inte bli en ensidigt ägd stadsdel,
här ska det finnas möjlighet för olika upplåtelse- och
bostadsformer, från hyresrätt, bostadsrätt till eget
ägande, likväl som det ska finnas en mix och bredd av
olika boenden, från den lilla lägenheten till det egna
huset men även plats och utrymme för boende i livets
alla skeenden. Det är fullt möjligt att få in allt detta i
Regementsstaden. Detaljplanen hålls öppen för olika
typer av kategoriboenden, verksamheter, förskolor,
butiker och mötespunkter.
Ska vi bygga ett stabilt och attraktivt område måste
allt detta få plats och få möjlighet att utvecklas, de
mjuka värdena är en förutsättning för att vi ska lyckas
bygga en socialt hållbar stad.
Förslaget till detaljplan anses ha positiva konsekvenser
dels genom att utbyggnaden förstärker befolkningsunderlaget dels genom att nya servicefunktioner erbjuder
en boendekvalitet. Dessutom tillskapas i området nya
parker, torg och mötesplatser vilket förhoppningsvis
ska främja det sociala livet i området.
5.5.1 Trygghet

Stor vikt läggs vid att skapa en trygg och säker miljö
för de boende i stadsdelen, genom en hög densitet på
bebyggelsen får man många boende på en liten yta vilket ger många ögon som vakar över området. Merparten av gång- cykelvägnätet går parallellt med vägnätet
vilket bidrar till att skapa stråk där folk rör sig under
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en stor del av dygnet.
I de stora korsningspunkterna mellan gator skapas
upphöjda korsningar som håller nere hastigheten och
därmed minskar olycksrisken.
Skola och förskola placeras centralt i området utefter
ett naturligt rörelsestråk, vilket bidrar till minskat
körande i området samtidigt som många passerar och
kan hålla uppsikt när skolan är stängd.
Regementet kopplas samman med Borås Stads övergripande gång och cykelvägnät så att ett helt och sammanhängande nät skapas.
5.6 Hälsa och säkerhet
5.6.1 Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.6.2 Vattenavrinning

Dagvatten inom området måste fördröjas innan
det kan avledas till ledningar. I två av lågpunkterna
skapas utrymme för att anlägga dagvattendammar
som dimensioneras för 100-års regn. Fördröjning ska
dock ske inom fastigheterna innan vatten kan avledas
till dammarna. Ianspråktagen mark ska till stor del
hårdgöras i form av tak, parkeringsytor och vägar och
därmed bedöms halter av förorenande ämnen öka
något i avrinnande vatten. Föreslagen dagvattenhantering för planområdet innebär att bildat dagvatten dels
infiltreras där så är möjligt och dels leds till två olika
dagvattendammar placerade i områdets lågpunkter.
Dagvatten som inte infiltreras i marken renas bl.a. via
sedimentation i utjämningsmagasinet och passerar
filtervallen alternativt ett dämt utlopp försedd med
oljeavskiljare, därmed renas även detta vatten innan
det når recipient.
5.6.3 Risk för höga vattenstånd

Enligt den detaljerade översvämningskartering för
delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön som Borås Stad
tog fram under 2010-04-23 föreligger det ingen översvämningsrisk från Viskan utifrån ett högsta beräknat
flöde.
5.6.3 Skredrisk

Enligt den geotekniska undersökningen finns det vissa
tveksamheter kring stabilitetsförhållandena i den västra sluttningen. Innan området kan bebyggas måste en
mer detaljerad geoteknisk utredning för området tas
fram där särskild vikt läggs på skredrisken. En särskild
planbestämmelse har satts på de osäkra delarna av
planområdet.
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5.6.5 Förorenad mark

När militären överlämnande området till Vasallen och
Borås Stad, sanerades marken så att inga föroreningar
ska finnas kvar i marken. Det gällde de bensin- och
dieseltappar som fanns inom området. Se miljöteknisk
rapport.
Då det inte går att utesluta att det finns kvar föroreningar bör man vara observant vid genomförandet av
planen.
5.6.6 Trafikmiljö

Enligt den trafikberäkning som SWECO tagit fram
för Regementststaden och dess omgivning kommer
trafiken att öka i omgivande delar av staden, det gäller
framförallt norrut mot Göteborgsvägen och Riksväg 40 via Älvsborgsleden (+2900 fordon/dygn) och
Regementsgatan (+3600 fordon/dygn). För Götas
del kommer vi att få en liten trafikökning jämfört
med nuläget, fullt utbyggt kommer trafiken att öka
med 1700 fordon/dygn öster om plankorsningen
Regementsgatan/Viskadalsbanan. För att avlasta bostadsområdet kring Regementsgatan öster om Viskadalsbanan studerar Borås Stad en ny förbindelse via
Vinrankan till Regementsgatan. Det skulle medföra att
Regementsgatan stängs för genomfart öster om Viskadalsbanan med en bussgrop så att kollektivtrafiken kan
nyttja gatan fortsatt.
För att undvika oönskade passager över järnvägen
finns en planbestämmelse om stängselskyldighet mot
järnvägen.
5.6.7 Buller

En översiktlig bullerutredning har tagits fram av
Soundcon i Jönköping för området så att det går att
bedöma den framtida bullersituationen utifrån trafiksimuleringen. Vad som framgår av bullerutredningen
är att vi får relativt höga ekvivalentvärden utmed huvudstråken, det innebär att vi redan från början måste
planera så att vi får en god bostadsmiljö. Lägenheterna
utmed huvudgatorna måste vara genomgående så att
man kan nyttja de tysta innergårdarna, dvs minst hälften av boningsrummen placeras mot insidan. Likaså
måste bebyggelsen placeras utmed gata i dessa lägen så
att man får den bullerdämpande effekten.
För den södra delen av området påverkas man av
buller från järnvägen, det handlar om maxvärden
från godstågstrafiken. För att få en bra boendemiljö
måste en bullervall uppföras mot järnvägen, vallen
bör vara 3-4 meter hög för att effektivt dämpa bullret.
Vi kommer ändå inte ner i maxnivåer under 70 dBA
i alla lägen, det innebär att vi måste ha uteplatser på
två sidor av vissa byggnader. Samtidigt kan man säga

att antalet störningar per dygn är begränsade, idag
går det 2 godståg/dygn vilket är det dimensionerande
trafikslaget. Bedömningen är att vi klarar bullernivåerna med de åtgärder som föreslås i planen, I planen är
det inte möjligt att bygga bostäder närmare järnvägen
än 40 meter. Planbestämmelse har införts för att säkra
att bullernormen uppfylls inom de berörda delarna av
området.
5.6.8 Hästar

Gården Kristiansfält är idag klassat som jordbruksfastighet, till gården finns ett stall med tillhörande
hagmarker. Under de senaste åren har det dock inte
bedrivits någon hästverksamhet inom fastigheten. Stallet har plats för 6 hästar samt plats för ytterligare två
hästar i temporära sjukboxar.
För att kunna gå vidare med detaljplanen enligt föreslagen omfattning kommer en dialog mellan fastighetsägaren till gården Kristiansfält, Borås Stad och
Vasallen att inledas, vars syfte är att hitta ett samförstånd kring exploateringen av området och den framtida hästverksamheten inom fastigheten. Denna dialog
ska genomföras under och efter samrådet av denna
detaljplan. Eventuella justeringar av detaljplanen tas
med först efter att ett samförstånd om den framtida
omfattningen klarats ut.
Borås Ridhus ligger 400-500 meter söder om planområdet. Inom anläggningen finns 120-130 hästar
vilket gör det till en omfattande anläggning. Enligt
länsstyrelsen i Skånes policy för bostäder i närheten
av hästanläggningar krävs ett skyddsavstånd från en så
stor anläggning som det är fråga om här på 200-500
meter till stall och gödselhantering och minst 200 meter
till område där hästar vistas. Kortaste avståndet från planområdet till gödselhanteringen är 450 meter, 400 meter
till stallet och 230 meter till hage.
Hästanläggningen bedöms inte utgöra något hinder för
detaljplanen.
5.6.9 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
avsevärt av riskerna förknippade med transport av
farligt gods.
Området ligger utmed Viskadalsbanan som är en järnväg
för bl a transporter av farligt gods. Närmaste bostadshus
hamnar 45-50 meter från spårmitt. Viskadalsbanan trafikeras av 16 tåg/dygn varav 2 är godståg. Spårstandarden
är dock så låg vilket innebär att inga tyngre transporter
sker här. Ingen särskild riskanalys har tagits fram för
denna detaljplan däremot har vi utgått från den riskanalys
som gjordes i samband med detaljplanen för Brodal 2007.
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Brodalsfallet är inte helt jämförbart då området ligger i
direkt anslutning till rv 40 men inbegriper Viskadalsbanan samt Kust-till-kustbanan (Borås-Småland 12 godståg/
dygn). För Brodal fick man fram en individrisk utmed
järnvägen inom intervallet 0-50 meter på 2,1*10-6
Räddningsverket har följande individriskkriterier (SRV,
1997):
Övre gräns där risker under vissa förutsättningar kan tolereras; 10-5 per år
Övre gräns där risker kan anses små; 10-7 per år
Bedömningen är att Regementet ligger inom ett sådant
område där åtgärder inte är nödvändiga för att klara att
bygga bostäder 50 meter från spårmitt. En åtgärd som
ytterligare minskar riskerna är den bullervall som kommer
att uppföras utmed banan för att dämpa bullret.

6.6 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Stadsbyggnadskontor under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar och
Vasallen Borås Exploaterings AB
Plankonsult har varit DTH arkitekter i Borås genom
Andreas Klingström.
Exploateringskonsult har varit Explo AB i Göteborg
genom Ingela Bengtsson-Schiötz.

Planavdelningen

Tord Lundborg		

planarkitekt
planchef		

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft
6.2 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.
6.3 Handläggning

Planen ska antas av Kommunfullmäktige.
6.4 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.5 Planeringsunderlag

Geoteknisk undersökning
Trafikutredning
Trafiksimulering
Bullerutredning
Markundersökning avseende markföroreningar
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Genomförandebeskrivning
1. Inledning
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandesbeskrivningen
har ingen rättsverkan.

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år.

Detaljplanen medger

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetiden utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

900 -1200 nya bostäder i blandade former, både flerbostadshus och friliggande grupphus i olika upplåtelseformer verksamheter, kommersiell och kommunal
service, kunskapsskola och skola med inriktning,
förskola t o m årskurs 6

Upprättad detaljplan berör ”detaljplan för del av
regementet, Osdal 3:2, Lagercrantz plats mm”. Den
har laga kraft datum 2009-10-19. Områden som i den
planen har egenskapsbestämmelser gxu föreslås i den
nu upprättade detaljplanen bli allmän plats.
2.3 Markägoförhållanden

Regementsstaden blir en ny stadsdel i Borås. Det
tidigare regementsområdet är en viktig karaktärskapande del som tillsammans med ny bebyggelse som
ska smälta in och samtidigt ge ny karaktär.

De största fastigheterna i planområdet är

Inriktningen är att efter samrådet bjuda in utvalda
exploatörer, tillsammans med kommunen och Vasallen, ska sedan gemensamt arbeta fram detaljplan/er för
den nya stadsdelen.

Osdal 3:3, är i privat ägo.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

I detta skede är inriktningen för detaljplanen följande:
Samråd		

höst 2010

Utställning

vår 2011

Antagande

höst 2011

Laga kraft

höst 2011

Byggstart

vår 2012

Osdal 2:1, ägs av Borås Stad.
De exakta uppgifterna framgår av den till detaljplanen
hörande fastighetsförteckningen.
2.4 Huvudmannaskap – allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär att kommunen är ansvarig
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
allmän plats.
Planförslagets genomförande åvilar i dagsläget följande
ansvariga:

I det fortsatta detaljplanearbetet kan det bli en eller
flera planer beroende på hur projektet utvecklas.
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Osdal 3:4, ägs idag av Vasallen Borås Exploatering AB.

Borås Stad			
gator och grönområden mm

allmän plats dvs

Borås Stad			
dagvattenhantering

vatten, avlopp och

Borås Elnät AB			

elförsörjning

Borås Energi och Miljö 		

fjärrvärme		

Scanova			

tele

Vasallen Borås Exploatering AB

kvartersmark

Borås Stad			

”

Privat fastighetsägare 		

”
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3. Tekniska frågor

4.2 Medverkande tjänstemän

Föreslagna gång- och cykelbroar över järnvägen och
Gamla Varbergsvägen utreds vidare under planprocessen.
3.1 Behov av tekniska utredningar

Kompletterande geotekniska undersökningar behövs
på delar av kvartersmarken, fastighetsägare vid byggnationsskedet svarar för dessa undersökningar och
eventuella åtgärder.

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Stadsbyggnadskontor under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar och
Vasallen Borås Exploaterings AB
Plankonsult har varit DTH arkitekter i Borås genom
Andreas Klingström.
Exploateringskonsult har varit Explo AB i Göteborg
genom Ingela Bengtsson-Schiötz.

Eventuella föroreningar i planområdet pga tidigare
skjutbanor utreds vidare under planprocessen.
3.2 Energifrågor

Inledningsvis har sagts att området ska värmas upp
med fjärrvärme och byggnaderna ska byggas med så
låg energi förbrukning som möjligt, sk plusenergihus. Frågorna diskuteras och att utreds vidare under
planprocessen.

4. Fastighetsrättsliga frågor
All allmän plats ska överlämnas utan ersättning till
Borås stad. Detta kommer att regleras i kommande
markanvisningsavtal.
Utfart (y) säkras med servitut.
4.1 Avtal och Ekonomiska frågor

Inriktningen är att efter samrådet skriver Borås stad,
Vasallen och eventuellt övriga markägare ett övergripande genomförandeavtal med stora och små exploatörer. Tillsammans tas detaljplaneförslag fram för
utställning och antagande.
Slutgiltigt markanvisningsavtal tecknas mellan parterna före detaljplanen/erna går upp för antagande.
Dialog pågår med privat fastighetsägare om förutsättningar för exploatering.
Exploateringskostnaderna för gator, vatten och avlopp,
gång- och cykelbroar, parker, bullervallar, uppvärmning, fastighetsbildningskostnader regleras i avtal mellan parterna. Grovt sett bedöms exploateringskostnaderna stå i paritet till utbyggnadsmöjligheterna. Men
på grund av att planområdet innehåller ett tidigare
regementsområde kan det bli ytterligare exploateringskostnader som idag ej är kända, exempelvis kostnader
för sanering av eventuella skjutbanor.
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