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Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts
Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder med en blandning av kontor, service och verksamheter
samt ett nytt torg som social mötesplats. Syftet är också att
nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk
kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de
befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och
skyddas.
Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts plats
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen i norr
och Igelkottshöjden i söder. Mot öster avgränsas området
av Kasernvägen, och i väster av Brigadhuset och dess
omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. Detaljplanen
omfattar också ett vägområde som går söder om Brigadhuset
och binder ihop detaljplaneområdet med Älvsborgsleden.
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat
den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet
stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter
när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde att
det ej kunnat uteslutas att planområdet berörs av riksintresset
för dragningen av Götalandsbanan.
För den del som nu antagits har Trafikverket meddelat att den
inte berörs av Götalandsbanan och därför går planarbetet
vidare med endast denna del. Frågor som rör t.ex. trafiken
till Tränningstorp kommer att tas med i nästa etapp av
planen som kommer att arbetas vidare med när arbetet för
Götalandsbanan kommit längre.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad. Detaljplanen vann laga kraft 30 oktober 2017.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planens syfte är omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats
till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsområdet. Syftet är att möjligöra byggnation av bostäder med en
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt
torg som social mötesplats. Syftet är också att ny bebyggelse
ska byggas med en hög arkitektonisk kvalitet med respekt
till den befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla
regementsbyggnaderna som bevaras och skyddas.

Planområde

Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts Plats
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen mot norr
och Igelkottshöjden mot söder. Mot öster avgränsas området
av Kasernvägen. Mot väster avgränsas området av Brigadhuset och dess omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär.
Detaljplanen omfattar också ett vägområde som går söder
om Brigadhuset och binder ihop detaljplaneområdet med
Älvsborgsleden.

Gällande detaljplan

Det mesta av området omfattas inte av gällande detaljplan.
Området har dock områdesbestämmelser (laga kraft
1999-07-01). En liten bit av detaljplaneområdet omfattas av
detaljplanen för del av Regementet, del av Osdal 3:2 (laga
kraft 2009-10-19).

Kommunala beslut

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram, upprättat den 11 april 2008. Samråd enligt ÄPBL 5:20, avseende
planförslag upprättat den 1 november 2010, ägde rum under
tiden 8 november – 10 december 2010. Granskning enligt
ÄPBL 5:23 avseende planförslag upprättat den 3 maj 2017 har
ägt rum under tiden 22 maj 2017 – 30 juli 2017. Planen antogs
den 28 september 2017 och vann laga kraft 30 oktober 2017.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Fjärde kvartalet 2010
Andra kvartalet 2017
Tredje kvartalet 2017
Fjärde kvartalet 2017

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

Inom planområdet finns ett tiotal byggnader i lägre skala
strax söder om Kaserngården som tidsmässigt, och i sin
byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang med
kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanläggningarna.

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse planeras i kvartersstruktur som fasthåller
mönsterplanen från regementsanläggningarna. Bland de
bevarandevärda byggnaderna kring Mannerfelts Plats skapas
byggrätter för två nya byggnader med maximalt fyra våningar
som avser bibehålla rutnätsstrukturen inom det befintliga
området och skapar ett offentligt torg med möjlighet för
centrumverksamhet i bottenplanen. Söder om Mannerfelts
Plats utformas två rutnätskvarter med södervända gårdar
mot Igelkottshöjden med garage som lätt kan angöras
under gårdarna. Dessa byggnader tillåts bli ca 6 våningar.
Kvarterens maximala höjd kommer inte att överstiga
byggnadshöjden för befintliga hus på Kaserngården. Ett
ytterligare kvarter skapas mot väster med två längor mot
vägen och garage under gården. Även detta kvarter tillåts bli
ca 6 våningar.

Stadsbild och gestaltning

Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in den kulturhistoriska kasernmiljön och bygga vidare på strukturen från
den historiska kvartersstadsmiljön med en hög arkitektonisk
kvalitet. Uttrycket på byggnadernas fasad och byggnadsmaterial mot huvudgata och torget samt kring de historiska
byggnaderna, ska gestaltas i material, färg, höjd och uttryck
som tydligt förhåller sig till områdets kulturhistoriska
byggnaders karaktär och uttryck.
Ut till huvudgatan och torget skapas en tydlig stadskaraktär
där byggnaderna går hela vägen ut till gatumarken och entréerna leder rakt ut på gångbanan. Fasaden mot innergårdarna
kan dock gestaltas friare. På de byggnader där det tillåts sex
våningar bör översta våningen göras indragen. Det är dock
inget som regleras i detaljplanen.
Kring torget och den intilliggande delen av huvudgatan ska
entréplan rymma publikvänliga funktioner (till exempel
centrumfunktioner eller gemensamhetslokaler för boende)
för att underlätta det sociala livet.

Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2018.
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Vy över hur torget kan se ut i framtiden sett från norr (Peab, 2016).

Sektioner från väster om torget (överst), torget (mitten) och öster om torget (nederst).
DETALJPLAN
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Mannerfelts Plats idag.

Kunskapsskolan sett från Kaserngården.

Komplementsbyggnad i trä.

Regementet förr.
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Historik och kulturmiljöer

Detaljplaneområdet 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
(laga kraft oktober 2009).
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.
Den stora strukturen som främst rör den bebyggelse som
uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt och 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. Bestämmelser om rivningsförbud
m.m. på vissa byggnader finns kvar även i detaljplanen, men
bestämmelser om marklovplikt är inte aktuellt inom detta
planområde.
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.

Bostäder

I dagsläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet,
men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300 nya
bostäder.

Arbetsplatser, offentlig service och
kommersiell service

På Regementet finns arbetsplatser i form av kontor och en
skola. Den nya planen möjliggör för skapandet av nya arbetsplatser i centrumverksamheterna. Bottenvåningen runt torget
får inte inredas med bostäder och kommer därför att kunna
generera arbetsplatser. Centrum ligger knappt två kilometer
från planområdet och närmaste större mataffär ligger ca
två kilometer från planområdet. Dit är det goda gång- och
cykelmöjligheter. Ytterligare ytor för kommersiell service är
något som kommer att finnas med i senare etapper. Även en
förskola kommer finnas med i kommande etapper. Närmsta
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förskola när första etapperna av bostäderna är byggda blir
förskolan på Islandsgatan. Dit är det ca en kilometer och det
finns goda gång- och cykelmöjligheter.

Tillgänglighet

Området som ska bebyggas är relativt plant och kommer inte
att ha brister i miljön som gör det svårt att ta sig fram för
människor med funktionsvariation.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet ansluter idag i norr till Älvsborgsleden med
kommunalt huvudmannaskap med både biltrafik, cykel- och
gångbana. Via Älvsborgsrondellen finns kopplingar till
centrum och via riksväg 40 och gamla Göteborgsvägen
finns kopplingar till Viared, Göteborg, Ulricehamn och
Jönköping. Mot öster ansluter området till Regementsgatan
via Kasernvägen (enskilt huvudmannaskap) med kopplingar
till Varbergsvägen och Göteborgsvägen. Söder om detaljplaneområdet finns enskilda grusvägar mot Kristiansfält och
Tränningstorp samt till Varbergsvägen.
I planen förlängs Älvsborgsleden genom planområdet med
trottoar och cykelväg. Två skarpa svängar utmed gatan
fungerar som fartdämpande åtgärder. Vid detaljplanegränsen
utanför planområdet mot öster föreslås en tillfällig vändplan.
Planområdet möjliggör för kvartersgator på kvartersmark.
Mot söder kommer det att finnas ett vägreservat som kan
tas i anspråk om Regementsområdet byggs ut i ett senare
skede och är primärt tilltänkt för busstrafik. Befintlig väg där
vägreservatet ligger stängs av för bilar.

Gångtrafik

Området har bra förutsättningar för gångtrafik. Älvsborgsleden som förlängs in i området kommer att ha trottoar på
båda sidor av vägen. Naturområden ligger nära och är, precis
som det centrala torget, målpunkter inom promenadavstånd.
Borås centrum nås på ca en halvtimme till fots. Övergångsställen över den kommunala vägen och kvartersgator
kommer att finnas.

Cykeltrafik och cykelparkering

För cyklister finns bra pendelmöjligheter till jobbet eller till
hållplatser för kollektivtrafik. Viared, Byttorp och centrum är
områden som med cykel nås inom en kvart från planområdet.
Cykelbanan från Älvborgsleden förlängs genom hela området
längs vägen. Mot öster ansluts genom tillfällig cykel- och
gångväg till Regementsgatan där befintlig cykelväg finns i
dagsläget. Ny cykelväg planeras längs Majorsgatan och mot
centrum. I samband med utbyggnaden av denna cykelväg ska
också säkerheten vid järnvägskorsningen på Regementsgatan
utredas för gång- och cykeltrafik.
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Befintlig struktur biltrafik.

Befintlig struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Befintlig struktur kollektivtrafik.

Befintlig struktur biltrafik.
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Befintlig struktur biltrafik.

Framtida struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Framtida struktur kollektivtrafik.

Framtida struktur biltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

DETALJPLAN

9

På Varbergsvägen finns kopplingar till befintligt cykelnät mot
centrum och Viskafors. Exploatören planerar för cykelgarage
i alla bostäder och cykelparkering för besökande kommer att
finnas vid torget.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik finns redan i området med busshållplats på
Kasernvägen där linje 6 går till centrum med halvtimmes
turtäthet. Västtrafik har meddelat att de vill förlänga buss 6
in i området. När busshållplatserna finns närmare bostädernas entréer förväntas det medföra minskat bilberoende då det
blir enklare för invånarna att välja bussen redan från början.
Om Regementsområdet i ett senare skede byggs ut ytterligare
har Västtrafik tillkännagivit att de vill trafikera området med
15 minuters trafik. Även det regionala bussbolaget, Nettbuss,
är positiva till att dra linje 120, som i rusningstid trafikerar
sträckan mellan Göteborg och Borås (Viared), till området.
Vägarna inom planområdet är anpassade till en boogiebuss.

Biltrafik och bilparkering

Bilparkering kommer att finnas i garage under husen och
innergården samt i två 3-plans parkeringshus i den nordliga
delen om området. Exploatören planerar att få ner parkeringstalet enligt Borås Stads parkeringsregler med 30- 40%
genom att främja hållbart resande. Utöver de bra kommuni-

kationerna för buss, gående och cyklister planeras också för
möjligheten för bilpooler och gemensamma periodkort till
kollektivtrafik.
Många åtgärder planeras att genomföras för att minska
bilberoendet inom området. Trots detta kommer planområdet
ändå att generera viss biltrafik. Biltrafiken från och till
området leds till största delen via det kommunala vägnätet ut
på Älvsborgsleden och till Älvsborgsrondellen. En tillfällig
rundplan kommer att byggas där gatan inom planområdet
möter Kasernvägen, men det är dock möjligt att ta sig mot
öster via den enskilda vägen Kasernvägen. Området öster om
planområdet är idag en del av Götalandsbanans utredningsområde. Eventuella åtgärder för trafiken mot öster (inklusive
järnvägskorsningen) får därför vänta tills utredningen kring
Götalandsbanan kommit längre.

Älvsborgsrondellen

Planområdet kommer att belasta Älvsborgsrondellen som
ansluter till Riksväg 40 och Göteborgsvägen. En trafikutredning (Sweco, 2017) för rondellen är genomförd baserad på
simulering som kalibrerats och validerats mot fältobservationer. Utredningen tar även höjd för alla planerade nybyggnationer i Borås tillsammans med den generella trafikökningen.
Utgångspunkten i utredningen har varit 4 bilförflyttningar
per dygn per bostad inom detaljplaneområdet men troligen

Planen tillåter att det byggs två parkeringsdäck mot Åkermans väg. P-däcken får en höjd så översta däcket inte få bli högre än Åkermans väg. Till vänster i bild ses en
illustration över hur det östra parkeringsdäcket kan komma att se ut (Peab, 2017).
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är numret högt satt då arbete med mobility management och
förbättringar i kollektivtrafikutbud och gång- och cykelmöjligheter på sikt kan minska mängden bilresor till och från
området (se även Trivector 2014).
Utredningen visar att med utgångspunkt i 2017 års trafikflöden och befintlig utformning är kapacitetsutnyttjandet så
stort i Älvsborgsrondellen att det tidvis förekommer köbildning i samtliga tillfarter. Detta gäller främst under eftermiddagens högtrafikperiod där dagens utformning bara precis
klarar att avveckla dagens trafik utan att påverka huvudkörbanorna på Riksväg 40. Dagens utformning bedöms utifrån
dagens belastning inte klara ytterligare trafik. Med nuvarande
utformning och ytterligare trafik skulle framkomligheten bli
låg med långa köer och restider som följd.
För att öka kapaciteten föreslås att Älvsborgsrondellen utökas
till en tvåfältig cirkulation. En sådan ombyggnad gör att
kapaciteten är tillräcklig och hindrar köbildning på Riksväg
40 åtminstone fram till 2040. Rondellen tar höjd för en total
utbyggning av Regementsområdet (1200 bostäder) och andra
planerade bostadsprojekt inom Borås Stad.
Baserat på 2040 års trafiknivå och en tvåfältig cirkulation
enligt figur 6 visar simuleringarna att den föreslagna
utformningens kapacitet är tillräcklig för att avveckla de
ökade trafiknivåerna. En ökad köbildning kommer att uppstå
främst på Göteborgsvägen i båda riktningarna men trafikflödena kommer att kunna avvecklas med den föreslagna
utformningen. Köerna på Göteborgsvägen uppstår främst till
följd av stadens generella tillväxt, dvs exploateringar utöver
Regementsstaden. De maximala kölängderna kommer aldrig
att sträcka sig ut till huvudkörfälten på väg 40. För ytterligare
detaljer kring Älvsborgsrondellen se bifogat PM från Sweco
(2017).
Viktigt att poängtera är att prognoserna generellt har en
betydande osäkerhet, vilken ökar med längre tidshorisont.
Osäkerheterna gäller bland annat resvanor såsom färdmedelsval och resfrekvens. Med ökad framtida biltrafikefterfrågan
blir vägnätet alltmer mättat som kan leda till ökad trängsel.
En effekt av detta kan bli att resenärerna gör andra ruttval
(byter färdväg), ändrar restidpunkt, byter resmål, avstår från
att resa (exempelvis arbetar hemifrån i större utsträckning)
eller byter färdmedel beroende på individens förutsättningar.

Övriga övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket
med ÅVS Noden. Denna studie har pågått i ungefär två år
och planeras att avslutas vid årsskiftet 2017/2018. Stadens
förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en
samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att
hantera en växande befolkning och skapa hållbara lösningar
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på sikt. I samband med åtgärdsvalsstudien arbetar Borås Stad
även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte studera
kapaciteten i dessa mer detaljerat.
Boås stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet
med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta
lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan komma
att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska
tydliggöra samarbetsformer och metoder.

Riksintressen

Detaljplaneområdet ligger i flera av de utpekade korridorer
där Götalandsbanan kan gå. Under 2016 gjorde exploatören
och Trafikverket en bergssondering för att avgöra kvaliteten på berget under Regementet. Trafikverket har med
utredningen konstaterat att bergets kvalitet är sådant att
Götalandsbanan ska gå under Regementet i tunnel. Inga
övriga riksintressen berörs av planen.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

Dagvattenutredning för hela regementsområdet har tagits
fram i samarbete med Borås Energi och Miljö. Utredningen
tar även höjd för möjligheten till ytterligare exploatering i
kommande detaljplaner (COWI, 2017).
Detaljplaneområdet avvattnas mot söder i och med naturlig
fallhöjd och vatten bör i framtiden fortsatt avledas söderut.
Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen
och kapacitetsproblem är troligtvis större österut än söderut.
En trög avledning ska eftersträvas för dagvattnet. Det
avleds med fördel i öppna diken istället för i ledningar.
Ledningar och diken bör i förhand dimensioneras för
att hantera dagvatten från framtida exploatering. Etapp
Regementsstaden utförs till största delen i ett område med
befintlig bebyggelse. Exploateringsgraden bedöms vara
snarlik efter att etappen har genomförts. Följaktligen sker
ingen tydlig ökning av andelen hårdgjorda ytor och därmed
kan dagvattenflödet från etapp Regementsstaden väntas vara
detsamma efter exploatering. Bedömningen är att åtgärder
för att begränsa eller utjämna dagvattenflödet behöver
utföras först i samband med nästkommande exploateringsfas,
etapp Dalen.

Värme

Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet.
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Lek och rekreation

En stor styrka för Regementsstaden är närheten till
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd ligger
Pickesjön med badmöjligheter och strövstigar. Ett stenkast
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på gång och
cykelavstånd når man Borås Ridhus och Bråt med öppna
ängs- och hagmarker för hästsport eller promenader. Precis
söder om planområdet finns en befintlig fotbollsplan.
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Historisk karta från 1910 över Regementet. Markmiljöutredningen bygger på en miljöhistorisk inventering av var olika verksamheter har ägt rum på Regementsområdet.
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Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen.
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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

Grönområdesplan
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Planområdet ligger på en höjd med en slänt ner mot centrum.
Mot väster stiger området i en brant skogsbeklädd slänt. Runt
planområdet finns två tydliga skogsbeklädda kullar, Igelkottshöjden och Regementskullen. Mot öster sluttar området mot
Viskans dalgång.
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Natur och vegetation

,,1.

5. Mark

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.
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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.
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Avfall

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.

a

Området ansluts till respektive nät. Borås Elnät har kommit
överens med PEAB om att nätstationer som kräver separata
byggnader får placeras inom planområdet.

'

El, tele och fiber

Nya mindre lekplatser kan planeras i bostadskvarteren på
kvartersmark.

Skyddad natur

6. Vatten
Strandskydd

Det finns inget strandskydd inom planområdet.

Planområdet omfattas inte av skyddad natur.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom området. På grund
av tidigare militär användning av marken bör möjligheten att
hitta lämningar vara begränsad.

Geoteknik och radon

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.
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 1,5 m för att kunna utvärdera släntstabiliteten. De två områdena som kräver ytterligare åtgärder ligger
utanför aktuellt planområde.
Ramböll genomförde en radonundersökning av området
under juni 2009. Utredningen kommer fram till att hela
området klassas som ett lågriskområde.

Förorenad mark

När militären överlämnande området sanerades marken till
mindre känslig markanvändning (MKM). En miljöhistorisk
inventering har tagits fram och med utgångspunkt i denna
har en markmiljöutredning gjorts av Orbicon. Provtagning
visar polycykliska aromater kolväten (PAH) troligen från
tjärasfalt som överstigar riktvärden för användningen känslig
markanvändning (KM), och som vid en f.d. lastplats överstiger mindre känslig markanvändning (MKM). Provtagningen
är avgränsad vertikalt men inte horisontellt. Dessa föroreningar är vanliga i gamla fyllnadsmassor och ska hanteras i
samband med exploateringen.
En planbestämmelse som innebär att startbesked inte får
ges innan markens lämplighet avseende föroreningar har
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden är insatt på
plankartan.

DETALJPLAN

Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten, till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Inom planområdet finns inga sjöar eller vattendrag, och
detaljplanen medför således ingen negativ påverkan på något
ytvatten.
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8. Störningar på platsen
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Området ligger mer än 150 meter från Viskadalsbanan. I
Borås Stads övergripande riskutredning (WUZ, 2016) har
man kommit fram till att känslig verksamhet kan tillåtas 40
meter från Viskadalsbanan. Viskadalsbanan går dessutom
betydligt lägre än planområdet vilket ytterligare hjälper till
att minska riskerna. Ytterligare utredningar bedöms inte som
Regementsstaden, Borås
nödvändiga.
Trafikbullerutredning

G%%196SSL%%214SA
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Soundcon AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
+46 (0)36 - 440 98 80
info@soundcon.se, www.soundcon.se
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100

Tågtrafik maximal ljudnivå 2 meter över mark (godståg diesel, 90 km/h).

150

Viskadalsbanan trafikeras med max två godståg per dygn.

7. Sociala perspektiv
Idag har Regementet boendekvalitéer i form av stora
grönområden och närheten till Pickesjön som viktiga gröna
tillgångar. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att mark
för närrekreation och lekplatser sparas.
G%%196SSL%%214SA

Bevarandet av den kulturhistoriska bebyggelsen är viktigt för
områdets karaktär och för områdets identitet. Se mer under
Borås
kapitlet historik och kulturmiljöer. Regementsstaden,
Trafikbullerutredning
Soundcon AB, Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping
+46 (0)36 - 440 98 80
info@soundcon.se, www.soundcon.se
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Stadsdelen
är i behov av förskolelokaler och en ny förskola
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kommer attmfinnas med i kommande etapper. För planeringen
av förskola i kommande etapper är det viktigt att den får
trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till kollektivtrafik för att uppmuntra hållbart resande.
..

Magnus Ingvarsson

0

25 50

Torbjörn Appelberg

Trygghet och nya mötesplatser

..

..

..

När det gäller trygghetsaspekter är det mycket viktigt hur
de nya gatorna gestaltas för att skapa gaturum som inte bara
är trafiksäkra utan också bidrar till att öka tryggheten och
överblickbarheten. T.ex. ska gång- och cykelvägar placeras
där människor är i rörelse och inte uppmuntra till att
människor går genom oupplysta skogsområden. Planen bidrar
också till en större blandning av verksamheter som gör att
ytan befolkas under fler av dygnets timmar vilket är positivt
för hur tryggt ett område upplevs.
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Buller och vibrationer
Magnus Ingvarsson
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Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
En översiktlig bullerutredning för området har tagits fram
av Soundcon (2010). Sedan utredningen har tagits fram
är detaljplaneområdet krympt och de mest bullerutsatta
områdena är inte en del av detaljplaneområdet. Samtidigt har
trafiken på Varbergsvägen minskat tack vare ny sträckning av
riksväg 27. Inför antagandet har en uppdaterad bullerutredning tagits fram (Soundcon 2017). Slutsatsen i utredningen
är att riktlinjerna för trafikbuller vid bostäder klaras. I vissa
fall får det ske genom lokala lösningar såsom delvis inglasade
balkonger och med hjälp av genomtänka planlösningar så att
minst hälften av boningsrummen har tillgång till tyst eller
ljuddämpad sida.
På samma sätt ska trafikbuller från gatan inom området
hanteras genom att planera för en god bostadsmiljö. Lägenheterna utmed huvudgatorna bör vara genomgående så att
man kan nyttja de tysta innergårdarna, dvs minst hälften av
boningsrummen placeras mot insidan. Likaså måste bebyggelsen placeras utmed gatan i dessa lägen så att man får den
bullerdämpande effekten. En planbestämmelse har införts för
att säkra att riktlinjerna för trafikbuller vid bostäder klaras.
Vid kommande planering och bygglovgivning i området bör
den uppdaterade bullerutredningen utgöra underlag
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Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) 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.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen GATA visar att det ska byggas nya kommunala gator som blir allmän plats. Inom marken som ges
användningen GATA ska det också finnas cykelbana, trottoar och trädplanteringar. TORG betyder att det ska byggas
ett nytt torg som kommer att skötas av kommunen. För att
få använda ytan till t.ex. torghandel eller liknande måste man
ha tillåtelse från tekniska förvaltningen. För vissa evenemang
krävs också polistillstånd. Vissa delar utmed gatan och runt
hela torget finns utfartsförbud vilket innebär att fastigheterna
inte får angöra t.ex. butikerna runt torget från torgytan utan
det måste ske från angränsande kvartersmark.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Bestämmelsen VÄGRESERVAT innebär att området avsätts
för eventuell väg i framtiden, om och när behovet uppstår,
men att den inte kommer att byggas ut i dagsläget.

Huvudmannaskap allmänna platser

Regementsområdet idag sett från öster.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av gator, torg
samt vägreservatet.

Utformning av allmänna platser

Det finns olika höjdangivelser i plankartan. De höjder som
är utmarkerade med mindre textstorlek och ett + visar vilken
höjd över grundkartans nollplan som marken har. De höjder
som finns i dagsläget skiljer sig från de höjder som markerats
ut med större text som visar föreskriven höjd över grundkartans nollplan. De föreskrivna höjderna syftar till att bestämma att gatan byggs i den höjd som tekniska förvaltningen och
Bild på Mannerfelts Plats.
DETALJPLAN
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Borås Energi och Miljö kommit överens om. Dessa höjder är
viktiga att de följs eftersom de ska stämma med Borås Energi
och Miljös ledning som ska gå under körbanan i gatumarken.

byggnaderna ska gå hela vägen ut mot allmän platsmark.
Detta är en gestaltningsbestämmelse för att få ett enhetligt
gaturum och en urban känsla av bebyggelsen.

Kvartersmarkens användning

Bestämmelserna f1 och f 2 syftar också till urbana kvalitéer
som området ska ha. Bestämmelsen f 2 gör att byggnaderna
närmast torget inte får ha bostäder i bottenvåningen och
det syftar till att ge fastighetsägaren skäl till att försöka fylla
torget med t.ex. restauranger, butiker och caféer som är en
viktig del av miljön. Bestämmelsen f1 syftar också till att få
till liv och rörelse ut mot gatan där parkeringsgaragen inte
tillåts. Detta är för att besökaren längs gatan ska få andra
upplevelser än bara parkerade bilar. Det får finnas garage på
bottenvåningarna men mot gatan måste man bygga antingen
lägenheter, kontor eller butiker så att det finns fönster och
entréer ut mot gatan.

Bestämmelsen B betyder att bostäder är tillåtet. På vissa
ställen, t.ex. kring torget, får bostäderna inte finnas i
bottenplan. Då finns även bestämmelsen f 2 . Bokstaven C
står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I
ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. Bokstaven
K tillåter kontor och tjänsteverksamhet med liten eller
ingen varuhantering. E tillåter teknisk anläggning. I detta
fall behöver det finnas yta där Borås Elnät kan ställa en
transformatorstation. Bokstaven O tillåter användningen
tillfällig vistelse och kan tillämpas för områden för alla typer
av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. I detta fall
finns ett befintligt vandrarhem.

Områden med prickar, g, kryss och ringar

Områden som är markerade med vanliga prickar får inte
bebyggas med en byggnad men man får ordna t.ex. körbara
ytor mellan husen eller parkeringsplatser. Vissa delar av
ytorna med prickar har även ett g - gemensamhetsanläggning.
Det betyder att marken får ordnas som t.ex. en gemensam
väg för flera olika bostadsrättsföreningar inom kvartersmarken. Om ytan byggs som en väg kommer den inte skötas av
kommunen utan av bostadsrättsföreningen. Det vill säga att
kommunen inte har något ansvar för att sköta ytan och se till
att ytan snöröjs eller lagas om den går sönder. Kommunen
har heller ingen rätt att lösa in marken.
Områden med kryss får inte bebyggas med t.ex. bostadshus
men den får användas för att t.ex. bygga en transformator
eller ett miljöhus, förråd m.m. Kryssmarken har ingen högsta
tillåten höjd eftersom hela syftet med kryssmarken är att
bara tillåta mindre enklare byggnader som komplement till
huvudbyggnaderna.
Områdena med stora prickar innebär att man får bygga under
marken, t.ex. parkeringsgarage, men man får inte bygga
byggnader ovanför. Byggnaderna ska också ligga så pass långt
ner under marken att det går att plantera ovanpå bjälklaget.

Bevarandebestämmelser

Bestämmelserna som är markerade med k och q är bestämmelser som syftar till att skydda bevarandevärda byggnader
på Regementet.

Placering p och utseende f

I området väster om torget, och i områdena söder om torget
finns bestämmelsen lilla p som syftar till att fasaden på

Störningsskydd

På plankartan finns en bestämmelse om hur bostäderna
ska skyddas mot buller. Läs mer i planbeskrivningen under
rubriken buller och vibrationer.

Området väster om torget

Kvartersmarken väster om torgytan har användningen
BC1KE. B:et tillåter bostäder, K och E tillåter kontor och
transformator. I detta område betyder C:et att det får finnas
t.ex. butiker i bottenplanet i hela ytan men det finns inget
som säger att det inte får finnas bostäder i bottenvåningen.
Dock finns det i detta område vid torget även en bestämmelse som är f 2 som säger att bottenvåningarna runt torget
inte får vara bostäder utan ska vara centrumändamål. Högsta
antalet våningar i detta område är markerat med romerska
siffror IV och betyder att man max får bygga fyra våningar.
Utöver de fyra våningarna får man bygga ett tak med en
valfri takvinkel och inreda vinden på taket.
Det finns två områden markerade med ”endast parkering”.
Denna yta har samma användningar som övriga området
väster om torget men får endast bebyggas med parkering. Till
exempel parkering för bostadsändamål eller centrumändamål.
Ytan har samma användningar för att förenkla vid fastighetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar.
Höjden för parkeringsytorna är satta med en byggnadshöjd
i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnadshöjden
tillåter att de översta parkeringsplanen även får ha till exempel staket eller liknande som sticker upp ovanför byggnadshöjden. Runt de ytor där parkeringsgaragen ska byggas finns
kraftiga slänter. Byggrätterna har fått en sådan höjd över
nollplanet att de inte kommer att sticka upp ovanför marken
utan vara i samma nivå som den omgivande marknivån.

Området öster om torget

Området öster om torget får inte användas som bostäder men
får användas för centrumändamål, tillfällig vistelse, kontor
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och transformator. Här finns även bestämmelser som syftar
till att bevara byggnaderna, läs mer under bevarandebestämmelser och historik och kulturmiljöer.

Söder om gatan och torget

Söder om gatan och torget tillåts bostäder. I detta område
betyder C:et att det får finnas t.ex. butiker i bottenplanet i
hela ytan men det finns inget som säger att det inte får finnas
bostäder i bottenvåningen. Dock finns det i detta område vid
torget även en bestämmelse som är f 2 som säger att bottenvåningarna mot torget inte får vara lägenheter utan ska vara
centrumändamål eller t.ex. tvättstuga. Högsta totalhöjden
för byggnaderna är satt till 166,6 vilket är taget från den
närmaste kasernbyggnaden som har en totalhöjd på 166,6.
Det gör att platsen går att bebygga med 6 våningar.

Administrativa bestämmelser

Områdesbestämmelserna för I-15 området, del av Osdal 3:2
1490K-P954 upphävs inom planområdet. Det finns administrativa bestämmelser om genomförandetid, huvudmannaskap
och ändrad lovplikt. Läs om genomförandet under rubriken
planens genomförande. Om huvudmannaskap läs under
rubriken huvudmannaskap allmän plats. Exploatören ska inte
betala planavgift i bygglov eftersom de har betalat planen via
avtal.
Det krävs inte bygglov för solceller på taket. Viktigt är då att
de placeras i takets plan, alltså som en del av och i samma
lutning som resten av taket. Detta för att kommunen vill
uppmuntra byggnation av solceller. Att solceller får monteras
på taket utan bygglov gäller inte för den bevarandevärda
bebyggelsen.
Det finns ett krav som säger att man inte får börja bygga
innan marken är sanerad. Läs under rubriken förorenad
mark.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås Stad arbetar utifrån Vision 2025 om hur Borås ska
utvecklas. Planuppdraget stämmer väl överens med Vision
2025. Denna detaljplan berör främst målområdet människor
möts i Borås med strategierna att vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer. Här blir torget och
gatustrukturerna de viktigaste beståndsdelarna för att skapa
mötesplatser för de boende i området. I kommande etapper
kommer även förskolan och lekytor.
Även målområdet goda resvanor och attraktiva kommunikationer blir viktigt för att stimulera hållbart resande.
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Översiktlig planering

Gällande översiktsplan ÖP 06, från 2006, pekar inte ut
specifika områden men däremot finns så kallade spelregler
för hur Borås ska utvecklas. Området är inte utpekat i ÖP 06,
föreslagen markanvändning stämmer dock väl överens med
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.

Särskilt berörs samhällsbyggnadssmålet god arkitektur
och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra
utemiljöer i samspel med identitet och historia. Planen berör
även spelregeln som innebär att skydda bebyggelse med
kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar
området negativt. Detta görs bland annat genom att hänsyn
har tagits till platsens historia samt att bebyggelsen formats
med tillkommande bebyggelse i en struktur som har ett
samspel med den befintliga bebyggelsen som också får
bevarandebestämmelser.

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.

Miljömål

Miljömålet god bebyggd miljö är det miljömål som berörs
mest av föreslagen plan. Framförallt med den kulturhistoriska bebyggelsen som bevaras. Borås Stad har ett mål att
kulturhistorisk bebyggelse ska bevaras med planbestämmelser när planläggning sker i närheten. Planen medger även att
ny bebyggelse placeras med goda förutsättningar för hållbart
resande. Det är viktigt att rekommendationerna kring buller
följs så att människor inte störs av buller.
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11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Tillåten markanvändning enligt planförslaget
är främst bostäder vilka inte kan ses som störande verksamheter. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata m.m. Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats har reglerats i exploateringsavtal mellan kommunen
och exploatören. Kommunen ansvarar för framtida drift och
underhåll av allmänna platser (gata, torg samt vägreservat)
inom planområdet.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla
samt avfallshantering.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el.
För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som exploatören tecknar avtal med.

Avtal

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och tidigare fastighetsägare. Mellan samråd och granskning har ett nytt plankostnadsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.
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Inför antagandet har ett exploateringsavtal tecknats mellan
Borås Stad och exploatören. Avtalet reglerar bl.a. ansvarsfördelning för utförande av gator och torg samt finansiering
av dessa åtgärder. Avtalet innefattar även ombyggnation
av Älvsborgsrondellen som ligger utanför planområdet
då åtgärder i Älvsborgsrondellen anses nödvändiga för att
exploateringen ska anses lämplig. Avtalet reglerar också de
marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.
Inför antagandet har Borås Stad även skrivit under ett avtal
med Trafikverket angående ombyggnationen av Älvsborgsrondellen.

Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet ligger inom fastigheten Osdal 3:4 som ägs av
Peab Borås Exploatering AB (exploatören).
De ytor som planläggs som kvartersmark kan komma att
utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas genom
avstyckning.
De delar av Osdal 3:4 som ska utgöra allmän plats bör
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet
Parkstaden 1:1.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar inom planområdet som kan komma att bli aktuella
är vägar på kvartersmark samt parkeringsanläggningar. I
angränsande område norr om planområdet finns stora ytor
avsatta för gemensamhetsanläggningar för grönytor m.m. Vid
inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar
utanför planområdet skulle fastigheter inom planområdet
kunna tilldelas andelar. För de ytor som tas i anspråk för
gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfälligheter.
I det fall transformatorstationer ska placeras inom kvartersmarken bör dessa säkerställas med ledningsrätt eller servitut.
Befintliga ledningsrätter inom planområdet kan komma att
behöva omprövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomi

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.
Kommunen får utökade drift- och underhållskostnader till
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommunen ska vara huvudman.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av
kommunens mark som detaljplanen medför.
Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen
inom kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet har reglerats i exploateringsavtalet.
Finansiering av ombyggnationen av Älvsborgsrondellen har
reglerats dels i exploateringsavtalet och dels i avtalet mellan
Borås Stad och Trafikverket.
Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.

»»

Dagvattenutredning: COWI (2017)

»»

Geoteknik och radon: Ramböll (2009)

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Jacob Kastrup Haagensen
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Vad gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska
anläggningar (t.ex. transformatorstation) och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Kostnaden för omprövningsförrättningar och för flytt av
ledningar drabbar exploatören.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Utredningar avseende buller, trafik, risk, dagvatten och
geoteknik utgör underlag för detaljplanen.
»»

Bullerutredning: Soundcon (2010, uppdatering 2017)

»»

Trafikutredning: Sweco (2017), Trivector (2014)

»»

Riskutredning: WUZ (2016)
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