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Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och
Alexander Andersson (C). Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

27-1-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-01-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0523 824
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-01-27/Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0523

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C)
och Alexander Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-17
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett
aktivitetsområde för gammal och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester,
gärna i samverkan med föreningslivet.
Motionärerna hänvisar bl.a. till Visionsprogrammet där det talas om behovet av att
ordna mötesplatser för skilda åldersgrupper. För just barn- och ungdomar i Gånghester och Målsryd är behovet av en anläggning för fritidsaktiviteter stort.
Kommunstyrelsen konstaterar att remissvaren är övervägande positiva till att etablera
ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde. Detta faller väl in i Visionens
målområde ”Människor möts i Borås”. Det är lätt att vara positiv till goda idéer och
tankar som utvecklar vår stad. Som alltid handlar det till syvende och sist om vilka
prioriteringar som görs mellan olika verksamhetsbehov i en samlad bedömning i en
budgetprocess.
Kommunstyrelsen ser fram mot en mer konkret idébeskrivning över hur området kan
utvecklas. Rimligtvis är det Fritids- och folkhälsonämnden som leder denna process
och som förutsätts samverka med övriga berörda nämnder och lokala föreningar och
näringslivet på orten. Resultatet kan sedan presenteras vid ett Anläggningsråd för att
bedöma olika ambitionsnivåer. Därefter kan verksamhetsansvarig nämnd ev. ta med
objektet i sitt budgetförslag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
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Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Svar på motion från Sven-Erik Håkansson (C)
och Alexander Andersson (C). Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstryker motionen under förutsättning att övriga berörda
nämnder gör det samma samt att det är juridiskt möjligt att genomföra detaljplanändringen. Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att det framför allt skall
vara Fritid- och folkhälsonämnden tillsammans med Stadsdelsnämnd Östers som
skall utreda frågan men ställer sig positiv till att medverka med specialistkompetens
och utredningsstöd. Viktigaste frågan är om det finns ett tillräckligt underlag för att
genomföra detta.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om att bygga ett aktivitetsområde
på Gånghester stationsområde. Här finns intressanta kulturhistoriska byggnader, parkanläggningar och bra kommunikationer som gör det möjligt för människor att ta sig
till området. Behovet av mötesplatser för barn och ungdomar från Målsryd och
Gånghester är stor. En aktivitetsplats för boule och skate kan vara en del i en satsning
för att förverkliga detta behov.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde passar bra in i Borås Stads vision 2025 om mötesplatser i Borås. Brygghuset, driver idag ett liknande projekt då området kring Skatehallen, ska bli ett center
för actionsporter i Borås. Föreningarna i området utvecklar tillsammans med Brygghusets personal parkens anläggning. På så sätt skapas engagemang och delaktighet.
Motionens upphovsmän har rätt i hur arbetet ska bedrivas. Låt de unga redan från
början bli delaktiga i processen att förverkliga anläggningen vid Gånghesters stationsbyggnader. Gånghesters aktivitetsområde blir ytterligare en del i stadens arbete med
mötesplatser i Borås.
Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen. Stationsbyggnadens kulturhistoriska
värden bör säkerställas vid framtida åtgärder, ny funktion och ny verksamhet.
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Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen. Stadsdelsnämnden Öster
bedömer att såväl Fritids- och folkhälsonämnden som Tekniska nämnden måste aktiveras och samordna de insatser som är rimliga att genomföra utifrån ett kommunalt
perspektiv. I syfte att skapa delaktighet och inflytande från boende och det lokala
föreningslivet är Stadsdelsnämnden Öster beredd att ansvara för detta genom att arrangera en Medborgardialog gällande frågan om ett aktivitetsområde. Stadsdelsnämnden Öster har inga budgetmedel för att bygga ett aktivitetsområde utan förutsätter att
berörda nämnder prövar eventuella kostnader i samband med budget 2015. Det lokala föreningslivet förutsätts också medverka för att finansiera föreningsanknutna
anläggningar.
Ungdomsrådet Öster

Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen. Elevråden på Gånghesterskolan
(F-6), Målrydskolan (F-6) samt Dalsjöskolan (7-9) har blivit erbjudna att lämna åsikter
Eleverna är mycket entusiastiska till ett aktivitetsområde i Gånghester. I dagsläget
används konstgräsplanen flitigt, men de ser fram emot en samlingsplats som i högre
grad än i dagsläget inbjuder till lek och rörelse för alla åldrar.
Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen. Rådet ser många spännande användningsområden för området t ex en boulebana.

MOTION
SVEN-ERIK HÅKANSSON, ALEXANDER ANDERSSON

2014-06-17
Kommunfullmäktige

Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde!
Borås Stad har nyligen köpt in stationsbyggnaderna jämte ett närmare tre hektar stort
markområde i Gånghester. Befintliga hus är närmare 100 år gamla och har ansetts
kulturhistoriskt intressanta att bevara. På området har tidigare även funnits en vacker
parkanläggning, som nu delvis kan återställas.
I kommunens visionsplaner inför framtiden ingår bland annat att man skall skapa fler och
utveckla befintliga reseanledningar för att få hit turister till vår stad. Här kan den befintliga
banvallen fylla en viktig funktion och här kan stationsområdet kunna bli en perfekt start- eller
slutpunkt. Även landsbygdsturism i övrigt kan här på skilda sätt kunna utnyttja
stationsområdet.
I visionsprogrammet i övrigt talas det om behovet av att ordna mötesplatser för skilda
åldersgrupper. För just barn- och ungdomar i Gånghester och Målsryd är behovet av en
anläggning för fritidsaktiviteter stort. Att tillgodose dessa behov ligger främst i Fritids- och
Folkhälsonämndens och Stadsdelsnämnd Östers ansvarsområde.
Anläggning av en skateboardanläggning skulle säkert uppskattas. Ett mycket bra exempel på
en sådan anläggning finns att se i Karlshamn. Diskussioner med ungdomarna på orten bör
genomföras för att vaska fram vad för sorts anläggning som kan vara intressant. På
stationsområdet kan man även ordna de boulebanor, som pensionärsföreningen är i behov av.
Till sist kan nämnas att stationsområdet i Gånghester är lätt att nå såväl med buss och cykel
som med bil. Här kan också ordnas ställplatser för husbilar för våra turister.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal
och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med föreningslivet.
Sven-Erik Håkansson (C)
Alexander Andersson (C)
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Svar på motion av Anna Svalander (FP) angående
tillagningskök på Almåsgymnasiet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatt i 2015 års investeringsbudget.

23-1-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-01-27
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0293 291
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-01-23/ Christer Johansson
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Ekonomistyrning
Dan Persson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Svalander (FP) angående tillagningskök på Almåsgymnasiet
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det läggs in ett tillagningskök på Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2015.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanställning av inkomna remissvar.
Båda nämnderna tillstyrker motionen och Lokalförsörjningsnämnden med tillägget att
mer utredning skall ske innan slutgiltigt beslut tas.
Inkomna remissvar, se bil.
I antagen investeringsbudget för 2015 finns avsatt 14 080 tkr varav 7 040 tkr under
2015 för ett tillagningskök vid Almåsgymnasiet. Ärendet skall föredragas för
Anläggningsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatta i 2015 år investeringsbudget
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion angående tillagningskök på Almåsgymnasiet
På Almåsgymnasiet finns restaurangskola och livsmedelsprogram. Eleverna får lära sig att laga mat
och vid ett flertal tillfällen har skolans elever vunnit nationella priser. När Kungen och Drottningen
besöker Borås är det Almåsgymnasiets elever och kockar som lagar maten, men de får inte laga mat
till skolans elever!
Folkpartiet Liberalerna anser att det är ett slöseri med kommunens resurser att inte ha ett
tillagningskök för skolmaten på Almåsgymnasiet. Här finns restaurangelever som behöver öva på att
laga mat och det finns ca 600 studenter som behöver lunch varje dag. Bagerieleverna bakar bröd till
skollunchen och det borde vara en självklarhet att även skolmaten lagas på Almåsgymnasiet istället
för att transporteras till skolan. Det är dessutom bättre för miljön.
Med ett tillagningskök kommer Almåsgymnasiet att avsevärt kunna höja kvaliteten på
undervisningen, det blir ”skarpt läge” varje dag och varje gång. Det erbjuder eleverna en unik
möjlighet till gedigen kunskap.
Kvaliteten på skolmaten skulle också höjas då eleverna kan serveras husmanskost lagad från
grunden. Maten blir billigare, mer kvalitativ och får högre näringsvärde! Fraktkostnader försvinner
och personal behövs i mindre omfattning eftersom köket samtidigt används som utbildningskök. En
näringsriktig skollunch till våra gymnasielever samtidigt som restaurang- och livsmedelseleverna får
verklig övning är ett win – win koncept. Alla blir vinnare.
Samverkan med Bergslenagymnasiet, som har samma eller liknande program där det ingår
matlagning, kommer även att höja kvaliteten i undervisningen i Särgymnasiet.
Därför föreslår Folkpartiet att:
Borås Stad lägger in ett tillagningskök på Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2015.

Anna Svalander
Folkpartiet

REMISSVAR
2014-08-26

1 (2)
2014/UN0095

Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion angående tillagningskök på
Almåsgymnasiet
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0293

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om tillagningskök på
Almåsgymnasiet. I motionen framskrivs att ett eget tillagningskök på skolan
skulle medföra positiva konsekvenser av såväl kvalitativ som ekonomisk karaktär
samt även ge ökad samverkan med andra skolor.
Utbildningsnämnden finner argumenten i motionen som mycket relevanta och
anser att Almåsgymnasiet, i likhet med de övriga kommunala gymnasieskolorna,
ska ha eget tillagningskök. Nämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om tillagningskök på
Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i
Borås men den enda som inte har ett eget tillagningskök. Skolmaten köps in och
transporteras till skolan. Skolan har Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Ett
eget kök skulle enligt motionen ha en direkt kvalitetshöjande effekt på
undervisningen för de elever som går på Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Även för själva skolmaten skulle eget tillagningskök innebära en kvalitetshöjning,
då maten kommer att lagas från grunden. De ekonomiska effekterna skulle också
vara betydande i samband med att fraktkostnader för mattransporterna inte
längre behövs och på personalsidan skulle köket kunna samutnyttjas för både
tillagning av skollunch och för undervisning av elever. En samverkan med
Bergslenagymnasiet, som inom skolformen erbjuder programmet Hotell,
restaurang och bageri, skulle också ha en kvalitetshöjande effekt för
undervisningen på detta program.
Utbildningsnämnden anser att Almåsgymnasiet i likhet med övriga kommunala
gymnasieskolor ska ha ett tillagningskök. Med hänvisning till detta samt till den i
motionen framskrivna argumentationen för ett tillagningskök tillstyrker nämnden
förslaget.
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Diarienummer
BN 2014-1403

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2014-12-18 §
SBN2014-000353

Inbjudan till samråd för Detaljplan för Hulta, del av Hulta 4:1 m.fl.,
Borås Stad
Området är sedan tidigare detaljplanelagt för odlingslotter. Syftet med detaljplanen är att
utöka byggrätten för den angränsande kontors- och lagerbyggnaden.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse
i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev.
Samrådstiden pågår den 29 december 2014 – den 30
januari 2015.
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 12
januari, kl. 17:00 i rum: Växthuset på vån 7, Stadshuset.
På mötet kommer representanter från kommunen att
berätta om förslaget samt svara på frågor.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre
kl. 8-16. Vid jul och nyår är stadshuset öppet enligt följande: 31 december stängt, 1 januari
stängt, 2 januari 9-11 och 5 januari 9-11. Ring gärna före besök då bemanningen är något
begränsad under dessa dagar.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elina Friberg
tfn: 033-35 84 98
e-post: elina.friberg@boras.se
Andreas Klingström
tfn: 033-35 85 72
e-post: andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 30 januari via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2014-1403. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501
80 Borås.
Borås den 22 december.
Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2014-1403

Detaljplan för Hulta
del av HULTA 4:1 m.fl.
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning
av den befintliga postorderverksamheten på Hulta
invid riksväg 40. Kommunens mark planeras att
säljas och förvärvas av verksamheten. Planområdet
har tidigare varit detaljplanelagt för industri och
odlingslotter medan aktuellt detaljplaneförslag medger
industri med användningen postorderverksamhet och
lagerverksamhet. Slutsatsen för behovsbedömningen
avseende betydande miljöpåverkan är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras.
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SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, del av Hulta 4:1
m.fl., Borås Stad, upprättad den 18
december 2014

avfart 88: Hässleholmen, Hulta. Vid västra kanten
av området finns en gångväg samt gångbro vilken
förbinder Hulta och Hässleholmen över riksväg 40.
Planområdet omfattar ca 3 ha.

1. Inledning
1.1 Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av
lokalyta för befintlig industriverksamhet. Kommunens
mark planeras att säljas och förvärvas av verksamheten.
1.2 Planens huvuddrag

Planområdet har tidigare varit detaljplanelagt
för industri (postorderverksamhet samt annan
ej miljöstörande verksamhet) och odlingslotter
medan aktuellt detaljplaneförslag medger industri
med användningen postorderverksamhet och
lagerverksamhet. Marken som används för utökningen
har fram tills nyligen använts till odlingslotter.
Odlingslottsverksamheten upphörde sommaren
2014 och området är i nuläget återställt till råmark.
Kring planen ligger mark med Naturvärde klass III
och detaljplanen har avgränsats för att inte påverka
denna. Planförslaget medger att en ny infart med
godsinlastning anordnas från Hultagatan på en sträcka
med god sikt. Ett geotekniskt utlåtande från 1987 och
tidigare detaljplan P811 har använts som underlag i
detaljplanehandlingarna.
1.3 Handlingar

Fastighetsnamn i och kring planområdet, plangränsen är
markerad med rött.
1.4.2 Markägare

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande 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

Huvuddelen av marken, fastigheten Holmens gård
1, är privatägd och ägs av Hennes & Mauritz AB.
Hulta 4:1 ägs av kommunen men de delar som berörs
av detaljplanen kommer att förvärvas av Hennes &
Mauritz AB under planarbetets gång.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har 2014-09-15 beslutat uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplan för Hulta, Hulta 4:1 m.fl.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan 2014-09-18.
2.2 Borås 2025

1.4.1 Läge och areal

Planområdet finns ca 2km öster om Borås Stads
centrum, i området Hulta och avgränsas av riksväg
40 i norr, Hultagatan i söder, Hulta 4:5 i väster och
Trandaredsgatan i öster. I öster finns även riksvägens
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Flygfoto över planområdet sett från riksvägen mot Hulta.
Plangränsen är markerad med rött.

Vision 2025 antogs av Kommunfullmäktige år 2012.
Visionen innehåller sju strategiska målområden och är
en vision som beskriver hur Borås vill vara i framtiden.
Den handlar bland annat om att Borås ska vara en
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värnas gentemot åtgärder som påverkar området
negativt. Att sällsynta och rödlistade arter bör få
möjlighet att fortleva på den plats där de finns och att
kompensationsåtgärder ska utföras i de fall sällsynta
eller rödlistade arters livsmiljöer förstörs på grund av
ändrad markanvändning.

plats där många människor möts, att alla ska ta ansvar
för barn och unga, företagen ska växa genom att
samarbeta och att Borås centrum ska bli livligare med
fler bostäder.
Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjliggöra
en förtätning i ett befintligt verksamhetsområde
med goda kollektivtrafikförbindelser. Planen bidrar
därmed särskilt till att nå målområde 3 ”Företagandet
växer genom samverkan” genom strategin: Vi
erbjuder attraktiv mark för etableringar. Strategin: Vi
effektivisera energianvändningen och använder bara
förnybar energi, berör också detaljplanen då befintlig
verksamhet redan idag använder fjärrvärme.
2.3 Miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt
för att skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat
med hänsyn till bl a följande mål; Begränsad
klimatpåverkan (centralt läge nära kollektivtrafik,
fjärrvärmeanslutning), Levande sjöar och vattendrag
(dagvatten hanteras för att minimera föroreningar
till Viskan), God bebyggd miljö (komplettering med
verksamhetslokaler utifrån områdets förutsättningar).

Utdrag ur karta Brämhult, ÖP06. Planområdet är
markerat med rött.
För bebyggelsestrukturen i Borås Stad finns generella
spelregler, bl.a. att prioritera ombyggnad och
förtätning av bebyggelse utan att den sociala och
yttre miljön försämras. Det anges att postorder och
e-handel dominerar i Borås och att det finns en stark
ställning som Nordens ledande postordercentrum.
Föreslagen exploatering bedöms följa översiktsplanens
spelregler.

2.4 Miljömål för Borås

Miljömålen för Borås Stad antogs av
Kommunfullmäktige december 2012. För de
lokala miljömålen har Borås Stad valt att arbeta
med fyra prioriterade områden. Områdena är:
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt
Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett
antal mål och etappmål utarbetats, där tanken är att
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. De
mål och etappmål som främst berör planarbetet är:

2.6 Grönområdesplan

Flera djur- och växtlivsstråk finns runtom i Hulta.
Detaljplanen berörs inte direkt av Grönområdesplanen
men i omedelbar närhet finns en gångbro och
gångväg som är angivna som värdefulla stråk till
viktiga strövområden för människor, djur och växtliv.
Dessa förbinder Naturvärdesklass III området intill
planområdet med ett område i norr som är angivet till
Naturvärdesklass II.

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö, där boråsaren ska ha möjligheter att vistas i
tysta utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken, med
etappmålet att skapa bättre förutsättningar för
resenärer att välja hållbara färdsätt.
2.5 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling.

Utdrag ur Inventering till Grönområdesplanen.
Planområdet är markerat med rött.

I översiktsplanen anges att planområdet främst består
av verksamhetsområde. I väster finns mark som har
Naturvärde klass III. Det anges att områden med
höga naturvärden, klass III, ska så långt som möjligt
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Angiven markering för Naturvärdesområdet har
minskats allteftersom verksamhetsområdet har
byggts ut. Naturvärdesområdet syftar till att bevara
de skyddsvärda ek- och björkbestånden som finns i
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området samt trädallé och trädgårdar. Detaljplanen
har avgränsats för att inte beröra trädbestånd,
trädgårdar och trädallé.
2.7 Nollvisionen/Trafiknätsanalys för Borås

I Trafiknätsanalysen för Borås, 1998, berörs både
riksväg 40 och Hultagatan, Hultagatan är en länk i
huvudnätet och riksväg 40 är en genomfart/infart
till Borås stad. Hultagatan ingår även i servicenätet
och basnätet för buss och ingår i det övergripande
cykelnätet. Riksväg 40 är primär utryckningsväg för
brandkår och ambulans. Kvaliteten på gc-passager över
Hultagatan bedöms i analysen som låg och bussnätets
kvalitet på Hultagatan som mindre god på länk, men i
övrigt att kvaliteten är god på resterande nät.
2.8 Gällande detaljplaner

P811: Del av Hulta, Holmens gård 1 m.fl. vann
laga kraft 1988-04-14. Denna detaljplan anger
områdets mark till postorderverksamhet eller annan
icke miljöstörande verksamhet. Även odlingslotter,
förrådsmark, prickmark samt u-område anges.
Höjder samt utbredning för verksamheten angavs
då till 2000kvm samt takfotshöjd 9m med en
största takvinkel 10 grader. En mindre del av
verksamhetsområdet är satt till högsta takfotshöjd
16m utan begränsning av yta men med största
takvinkel 10 grader.
P305: Stadsplan vann laga kraft 1963-12-16, och
angav planområdet till område för industriändamål,
område för allmänt ändamål, industrimark som ska
utgöra planterat skyddsområde, område för garage och
biluppställning samt prickmark.
Genomförandetiden för de båda planerna har gått ut.

Utdrag ur detaljplan P811. Planområdet är markerat med
rött.
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Utdrag ur stadsplan P305. Planområdet är markerat med
rött.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3 kap MB – God hushållning med mark och vatten:
Planområdet omfattar ett område som sedan länge
använts som icke miljöstörande industri, postorder.
En utbyggnad av industriområdet innebär att redan
befintlig industrimark utvidgas istället för att ny
mark på annan plats ska tas i bruk. Detaljplanen
föreslår att mark som tidigare använts för odlingslotter
används till industrimark. Odlingslottsområdet togs
ur bruk före aktuell detaljplans upprättande. Annan
mark av värde (Naturvärde klass III) är i tidigare
detaljplan redan avgränsat och berörs inte av föreslaget
planområde. Riksväg 40 som är av nationell och
internationell betydelse samt riksintresse, passerar
utmed planområdet i norr. Inom detaljplaneområdet
berörs inga riksintressen. Planutformningen bedöms
vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt
kap 3.
4 kap. MB – Detaljplanen omfattar inga områden som
berörs av 4 kap. MB.
5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer: Finns för luft,
buller och vatten. Inom Borås har vattendragen
kartlagts med ekologisk status, ekologisk potential
samt kemiskt ytvattenstatus. Borås har för avsikt att
god status för alla sjöar och vattendrag ska uppnås vid
2015 respektive 2021. Detaljplanen ska inte försvåra
att miljökvalitetsnormen uppfylls/upprätthålls. God
dagvatten- och avloppsvattenhantering tillämpas för
att inte påverka vattendraget Viskan då detaljplanen
tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut där.
Miljökvalitetsnormer finns även för luft, här regleras
den mängd av skadliga ämnen som får finnas i luften.
Borås Stad bevakar så att miljökvalitetsnormerna
inte överstigs genom att värden mäts kontinuerligt
i samarbete med Luft i Väst. Detaljplanens
genomförande innebär en något ökad mängd trafik
då antalet anställda ökar, men även att antalet
transporter av gods kan öka. Detta balanseras till
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viss del av att området ligger i nära anslutning
till ett kollektivtrafikstråk samt bra gc-väg vilket
innebär att möjligheten att pendla mer miljövänligt
finns. Miljökvalitetsnormer för buller finns för
omgivningsbuller från alla vägar och vissa utpekade
industrigrenar. Miljökvalitetsnormerna för buller är
inte aktuella för denna detaljplan.

Viss markbearbetning krävs för ett genomförande
av planen och området kan komma att planas ut.
Grönytor ersätts i så fall av hårdgjorda ytor.
4.1.2 Geoteknik

Mark där befintliga byggnader nu står undersöktes
1987 av K-Konsult i samband med framställning av
tidigare detaljplan. Undersökningsområdet ligger i
direkt anslutning till planområdet men omfattar inte
detta i någon större grad.

7 kap. MB – Naturvärdesområde klass III finns i
anslutning till detaljplaneområdet. Detaljplanen är
avgränsad till sedan tidigare befintliga gränser för
naturvärdena.

Marken som finns i anslutning till, och kring
befintlig bebyggelse är relativt plant men övergår
inom planområdet till ett höjdområde med bitvis
uppstickande berg.

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4 kap 34§ och
6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

En stor del av det geotekniska undersökningsområdet
(öster om planområdet) består av fyllning, samt ett
mindre område med torv men undersökningsområdet
bedömdes stabilt under då rådande förhållanden.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

Planområdets mark består (enligt fältkartläggning
1981) av urberg och sandig morän, och
markstabiliteten bedöms som god.

4.1 Natur och kultur

I den tidigare detaljplanen P811 anges att marken
inom aktuellt planområde (västra delen av dåvarande
detaljplan) har mycket fast grund och att det tål
höga laster utan att markbärigheten äventyras. Det
bedömdes att stora och tunga byggnader skulle kunna
uppföras utan att skapa sättningar. Skiftande topografi
och den höga andelen berg inom aktuellt planområde
medför dock att en del terrasseringsinsatser kan krävas,
samt att anslutningar till naturmark måste studeras.

4.1.1 Mark och vegetation

Mark inom planområdet utnyttjas idag som
verksamhetslokal och parkeringar. Runtom dessa finns
naturlika kullar samt trädplanteringar vilka uppfördes
i samband med byggnation. Öster om planområdet
finns fler befintliga verksamhetslokaler.
Markytan är relativt plan men bryts av en
höjdskillnad i nord- sydlig riktning, ungefär i mitten
av planområdet. Planområdet gränsar till park och
natur där det finns ett värdefullt bestånd av äldre
träd (mot riksväg 40) vilka omfattas av Naturvärde
klass III. Vid gården Holmens Gård, väster om
planområdet, finns fruktträdgårdar och en trädallé
som följer gångvägen som löper utmed planområdets
västra gräns. Planområdet har avgränsats med hänsyn
till dessa. För att avgränsa ytterligare skulle en spaljé
kunna uppföras mellan allén/gårdsbyggnaderna och
verksamhetsområdet.

Flygfoto som visar del av planområdet och angränsande
grönytor.

I befintlig detaljplan P811 finns en bestämmelse
n2 (blåmarkering i översiktskartan) som anger att
markens höjd inte får ändras inom markeringen.
Området n2 sammanfaller med övergång till
höjdområde inom planområdet vilket innebär att
den omfattar en kraftigare höjdskillnad mellan den
plana ytan i öster och höjdområdet i väster. För att
expansion av verksamhet ska kunna ske upplöses
denna bestämmelse.

Översiktskarta där planområde och geoteknikutlåtande är
sammanlagda.

SAMRÅD
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4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken inte
högriskområde vad avser radon. För mark som
klassas som normalriskområde för radon gäller
generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar
från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar
i golvet för genomföringar etc. Radonfrågan bevakas
i bygglovsskedet enligt PBL, åtgärder för att klara
tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid
projekteringen av nybyggnationen.

distributionscentral. Tidigare fanns en butik inom
lokalerna med den verksamheten har lagts ned.
Byggnaden har ändrats i flera omgångar med målet att
företaget ska göra en satsning i Borås. Investeringar
i byggnadens utseende har gjorts allteftersom.
Nybyggnad av verksamhetslokalen skedde 1987.
1998 skedde tillbyggnad av lokaler inom nuvarande
planområde och 2013 byggdes en ny entrédel i
nordost. Senaste ändringar skedde 2014 då fasaden
förändrades. Ungefär en fjärdedel av befintlig byggnad
ingår i planområdet, den del som nyligen renoverades
omfattas inte av detaljplanen.

4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Inga kända fornlämningar eller kulturminnen finns
inom planområdet. Närmsta fornlämning är Borås
70:1, ett område med odlingsrösen som ligger ca
150m sydväst om planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

I närhet till detaljplaneområdet finns en del bostäder.
En gård med huvudbyggnad samt tillhörande
gårdsbyggnader finns ca 50m väster om planområdet.
Fyra punkthus med ca 9 våningar vardera finns söder
om området, på motstående sida Hultagatan. Söder
om punkthusen ligger två friliggande lamellhus samt
en gårdsbildning med tre lamellhus, alla är utförda i ca
4 våningar.
4.2.2 Verksamheter och arbetsplatser

Inom detaljplanen finns en befintlig verksamhetslokal
där postorderverksamhet för Hennes & Mauritz
AB pågår. Verksamheten består av kontor och lager.
I dagsläget finns 650 till 700 personer anställda.
Med den föreslagna utökningen tillkommer 50 nya
arbetsplatser. Kundbesök förekommer inte utan
verksamheten bedrivs genom internetförsäljning,
kundsupport, en IT-avdelning och en

Befintlig byggnads utbredning och nockhöjder. Höjder är
ungefärliga och är baserade på plushöjder angivna i senaste
grundkartan samt bygglov 2014 och 1998. Ungefärliga
parkeringsmängder är också markerade. Plangränsen är
markerad med rött.

Illustration från bygglovshandling 2013, DTH Arkitekter
4.2.3 Föreslagen bebyggelse

Detaljplaneförslaget medger en expansion av
verksamheten åt väster. Byggrätten avgränsas i yta
av kringliggande park och natur, Holmens gård och
trädallén, den befintliga verksamhetsbyggnaden i öster,
erforderlig yta för inlastning samt Hultagatan och de
ledningsdragningar som finns längs med gatan.
Byggrätten är större till yta, både norrut och västerut
jämfört med befintlig detaljplans.
Den del av byggrätten som avses att bebyggas inom

Befintliga bostadsbyggnader i anslutning till detaljplanen.
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en snar framtid ligger väster om befintligt lager. Ytan
norr om befintligt lager är avsedd att fortsätta att
användas som parkering och är en reservbyggrätt ifall
verksamheten behöver expandera ytterligare. På grund
av detta är endast den byggrättsyta/volym som avses
att bebyggas illustrerade under denna rubrik.
Tillkommande byggnads höjd planeras att bli samma
som den befintliga byggnaden inom planområdet och
planbestämmelse om en högsta nockhöjd på +197,4m
är därför satt. Största tillåtna taklutning är 10 grader.
Planen möjliggör en byggnad med uppbrutna volymer
där brandseparering tillämpas emellan. En ren och
enkel fasad med riktad belysning kan lätta och ljusa
upp miljön kring allén och gång- och cykelvägen.

Fotot är taget från Hultagatan mot allén. Fotomontaget
visar volymen för byggrätt som avses att bebyggas. Ny
volym är markerad med orange.

En spaljé med växtlighet kan uppföras för att avgränsa
verksamhetsytan från miljöer med Naturvärde klass III
samt allén och Holmens Gård.

Sektion A-A visar förhållanden mellan byggrätt och
befintliga byggnader. Planområdets gränser är markerade
med rött.

Fotot är taget från Hultagatan, mot befintlig verksamhet.
Ny volym är markerad med orange.
4.2.4 Offentlig service

Förskolor och grundskola finns i nära anslutning till
planområdet. Gymnasieskolor samt högskola finns i
Borås centrum. Närmsta sjukhus är Södra Älvsborgs
sjukhus.

Sektion B-B visar förhållanden mellan föreslagen byggrätt
och gårdsbyggnad. Planområdets gräns är markerat med
rött.

4.2.5 Kommersiell service

Hulta Torg är närmsta kommersiella knutpunkt med
ett utbud av mindre verksamheter, restauranger, caféer
och butiker. I övrigt finns det en livsmedelsaffär i
området samt verksamheter som bilförsäljning. I Borås
centrum finns ett brett utbud av kommersiell service.
4.2.6 Tillgänglighet

Tillgänglighet bevakas. Tillgänglighetskraven i planoch bygglagen kan uppfyllas inom all tillkommande
kvartersmark. Detta bevakas vid bygglovgivning
enligt PBL och BBR. Handikapparkeringar och
angöringsplatser i området bör tillhandahållas enligt
rådande normer. Då planområdet är relativt plant
bedöms det inte vara några problem att uppfylla
tillgänglighetskraven.

Illustration som visar sektion A-A och B-B i plan.
Planområdet är markerat med rött.

4.3 Friytor
4.3.1 Lek och rekreation

Flygfotoöversikt över allén, Holmens gård samt
Hultagatan. Fotomontaget visar volymen för byggrätt som
avses att bebyggas. Ny volym är markerad med orange.
SAMRÅD

Två lekplatser finns i bostadsområdet söder om
planområdet. Fritidsgård finns inom samma område.
Norr om riksväg 40 finns närmsta idrottsanläggning,
Bodavallen. Borås har ett brett utbud av rekreation
inom ett inte alltför långt avstånd från planområdet
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vilken består av idrottsanläggningar och hallar, teater,
fiske, bibliotek och liknande.

och gång- och cykeltrafik. Infarten placeras för att
undvika skymd sikt.
4.4.4 Kollektivtrafik

4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet ligger mellan två vägar, riksväg 40
i norr och Hultagatan i söder. Riksväg 40 är en
statlig motorväg med en hastighetsgräns på 90km/h.
Hultagatan är en kommunal väg med hastighetsgräns
50km/h. Direkt väster om planområdet är Hultagatan
dock markerad med 30km/h. I öster finns riksväg 40
påfart/avfart 88 och i väster påfart/avfart 87.

Ett kollektivtrafikstråk passerar utmed planområdet,
längs med Hultagatan. Närmsta busshållplats ligger
i omedelbar närhet till planområdet och heter
Blejdegatan. Denna hållplats trafikeras av buss 8
och har täta avgångar med ca en kvarts restid till
knutpunkten Borås centrum.
I korsningen Hultagatan-Skillingsgatan öster om
planområdet finns en annan närliggande busshållplats,
Skillingsgatan vilken trafikeras av ytterligare två
busslinjer. Illustration med busshållplatser markerade
finns under rubrik 4.4.1 Gatunät.
4.4.5 Parkering

Karta där gatunamn, busshållplatser och närmsta
övergångsställe är angivna. Planområdet är markerat med
rött.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Gång och cykeltrafik sker på trottoarer på varsin
sida av Hultagatan varav den som finns på södra
sidan gatan är bredare och skyltad. Direkt väster
om planområdet finns ett viktigt gc-stråk som leder
oskyddade trafikanter via en gångbro (Hässlebron)
över riksväg 40. Gång- och cykelstråket förbinder
Hulta med naturområden, idrottsplats samt
bostadsområden i norr.
Närmsta obevakade övergångsställe ligger
i korsningen Hultagatan-Skillingsgatan. I
Trafiknätsanalysen för Borås uppmärksammas
sträckan ut trafiksäkerhetssynpunkt. Befintliga
trafiksäkerhetsåtgärder på Hultagatan är väggupp
vid sydvästra hörnet på planområdet för sänkt fart
samt ett obevakat övergångsställe i samband med
dessa. Inga ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder
planeras i dagsläget.
4.4.3 Trafik i samband med detaljplan

Postorderverksamheten genererar ca 10 bilar per vecka
med leveranser. Som mest har det varit 18 bilar per
vecka veckorna 24, 35 och 41.
Då godstransporternas infart kommer att ändras
och tillsammans med en framtida biltäthets-/
verksamhetsexpansion är det viktigt att infart till
ny inlastningsyta (se rubrik Angöring/utfarter/
varumottagning) utförs trafiksäkert för både bilister
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Parkeringsnorm beräknas baserat på
parkeringsbehovstal för Borås Stad, utanför
centrum. Parkeringsnormer är beräknade enligt
Borås Parkeringsnorm, 1998. Illustration över
befintliga parkeringar och parkeringsantal finns under
rubriken Verksamheter och arbetsplatser. Illustration
över föreslagen parkeringslösning går att finna i
planillustrationen.
Parkeringsbehovstalet är uttryckt som erforderligt
antal bilplatser per 1000kvm bruttoarea för
verksamhetslokaler. Besöksparkeringar samt
parkeringar med användningen angöringsplatser eller
tillgänglighetsparkeringar (vars placering inte styrs av
en detaljplan) ingår i parkeringsbehovstalet.
Kontor
Industri
Lager

17
7
4

Då planområdet är del av ett större
verksamhetsområde beräknas parkeringssiffror och
parkeringsnorm för hela verksamhetsområdet. Detta
på grund av att både nuvarande och framtida anställda
kommer att nyttja alla parkeringsytor inom hela
verksamhetsområdet.
Beräkningar befintlig verksamhetsyta:
Befintligt kontor: 10 855kvm total bruttoarea
Befintligt lager: 19 140kvm total bruttoarea
Befintligt parkeringsbehov för hela
verksamhetsområdet är 185 bilplatser för kontor och
77 bilplatser för lager, totalt 262 bilplatser. Antal
befintliga parkeringsplatser är 541 bilplatser vilket
innebär att parkeringsnormen uppfylls, även sett till
en framtida biltäthetsökning.
Beräkningar vid plangenomförande:
Kontor vid genomförande:10 855kvm total bruttoarea
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En förenklad illustration finns över den studie som
har skett. Lastbilarnas rörelser illustreras genom
gröna pilar för utfart samt blå pilar för infart. Studien
skedde genom att studera lastbilarnas körvidder och
vändradie. Illustrationen och studien påvisar att
in- och utfart kan ske utan avancerade manövrar och
att avsatt yta är tillräcklig.

Lager vid genomförande: 25 563kvm total bruttoarea
Beräkningen genomfördes med antagandet att
tillkommande bruttoarea består av en våning lageryta.
Vid ett genomförande blir parkeringsbehovet för hela
verksamhetsområdet 185 bilplatser för kontor och 103
bilplatser för lager, totalt 288 bilplatser. Vid den mest
troliga utbyggnaden av verksamheten kommer inte
antalet parkeringsplatser att förändras, vilket innebär
att parkeringsnormen uppfylls utan problem.

Infart från Hultagatan sker på en sträcka där sikten är
god, med ett gott avstånd till andra infarter och allé.
Skymd sikt undviks genom att infarten ligger på en
rakare sträcka samt att översikt finns över gång- och
cykelstråket. Infarten är dimensionerad baserat på
lastbilarnas (Lps) körvidder. Det vore fördelaktigt om
inte skymmande buskage eller spaljéer uppfördes i
direkt anslutning till infarten då risken finns att den
goda sikten skyms.

Vid en eventuell fullt utnyttjad byggrättsyta kan
bruttoareor bli 10 855kvm kontor samt 29 938kvm
lager. Behovstalet för verksamheten blir då totalt 305
bilplatser medan antalet parkeringar minskar från 541
till 386 bilplatser. Parkeringsnormen uppfylls även då.
4.4.6 Angöring/utfarter/varumottagning

Ny inlastning och godsmottagning föreslås mot
Hultagatan. Denna är tänkt att till stor del ersätta
den befintliga inlastningen som ligger mot norr. Den
föreslagna godsmottagningen ger ett bättre flöde
genom byggnaden och verksamheten och underlättar
för personal. Befintlig inlastning innebär en del biloch gångpassager över lastgården vilka skulle minska
i och med den föreslagna placeringen. Den föreslagna
inlastningen avlastar även infart och trafik i öster.
Den föreslagna inlastningsytan har liknande
utbredning som den befintliga och en studie har
genomförts för att säkerställa lastbilarnas körvidder,
svängytor och rörelser för in- och utfart samt
parkering vid lastportar. De dimensionerande
lastbilarna har varit av typen Lps (lastbil med
påhängsvagn eller släpvagn). Detta innebär även att
lastbilar och bussar av typen LBn (stora lastbilar och
stadsbussar) får plats utan problem.

Illustration över studie. Lastbilarnas manöverrörelser har
för läsbarhetens skull förenklats till streck.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten från verksamheten är anslutna
till befintliga ledningar i Hultagatan. Den föreslagna
expansionen kan också, vid behov, anslutas till dessa
befintliga ledningar.

Illustration som visar sammanlagda ledningar för området. Informationen är hämtad från bas/primärkarta och
Ledningskollen.
SAMRÅD
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4.5.2 Värme

I u-området som anges i befintlig detaljplan ligger
det fjärrvärmeledningar vilka är anslutna till den
befintliga verksamheten som pågår på platsen. Då
ledningar är dragna och byggnad redan är anslutet
bör möjligheterna för att ansluta tillbyggnad till
fjärrvärmenätet vara goda. I detaljplanen föreslås
hårdgjord yta ovan en kammare.
4.5.3 El

Befintlig verksamhet nyttjar högspänning. Ett
befintligt ställverk finns inom planområdet och
tillkommande expansion kräver inte mycket mer
kapacitet. Transformatorstation behövs inte.
Det u-område som ligger i söder på befintlig detaljplan
innehåller befintliga elledningar.
4.5.4 Tele/Bredband

Ett IT-infrastrukturprogram finns för Borås, i detta
redovisas ett målnät för bredbandsutbyggnaden. Med
detta kan teoretiskt sett 99 % av befolkningen nås
med bredband.
I nuläget passerar telefoniledningar från Skanova
planområdet i det befintliga u-området i söder.
Befintlig byggnad är ansluten till ledningarna. Det
finns även fiberledningar inom området, utsträckning
är inte känt.

rekreationsytor. Verksamheten inom planområdet
är icke miljöfarlig och bedöms inte generera höga
bullervärden.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den
påverkan detaljplanen innebär för miljön,
hälsan och hushållningen redovisas inom denna
planbeskrivning. Planområdet tillåter användning för
postorderverksamhet eller annan lagerverksamhet.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planering för utökande av befintlig verksamhet bidrar
till hållbar utveckling för orten genom att stödja
en redan stark ställning för Borås som Nordens
ledande postordercentrum. Den fortsatta tillväxten
tillsammans med hänsyn till miljön och ett väl
kollektivtrafikanslutet läge är positivt och följer Borås
Stads vision, Borås 2025.

4.5.5 Avfall

Återvinningsstation finns strax sydväst om
planområdet. Närmsta återvinningscentral är Boda
återvinningscentral, denna finns på motstående sida
riksväg 40. Farligt avfall ska lämnas på Sobackens
avfallsanläggning. Det finns även möjligheter att
ta hand om avfall direkt på verksamheten genom
avtalstjänst utifrån.
4.6 Störningar

Riktvärden finns för trafikbuller och dessa bör inte
överstigas vid nybyggnad av bostäder eller ombyggnad
av trafikinfrastruktur. Då nybyggnad av bostäder
inte kommer att ske inom planområdet samt att
verksamheter inte omfattas av reglering för buller
utifrån behöver inte dessa riktvärden beaktas inom
detaljplanen.
Det finns en samordnad vägledning för buller som
kommer från industrier. Riktvärden för sådant
buller (ekvivalent ljudnivå utomhus) gäller för
både ny och befintlig industri och beror på vilket
användningsområde de utsatta ytorna har. En förskola
ligger sydost om planområdet och omfattas av dessa
riktvärden (utbildning), det kan även diskuteras ifall
gård och trädgårdar som ligger söder om planområdet
kan omfattas av riktvärde för fritidsbebyggelse och
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5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
acceptabla konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.
Expansion av verksamheten genererar en del nya
godstransporter och en del ny biltrafik i samband med
anställda och besök. Godstransporter eftersträvas att
hållas på en låg nivå i och med samordning samt att
miljövänligare drivmedel eftersöks. Möjligheter för
cykel- och kollektivtrafiksresenärer är mycket god.
Möjligheten för anslutning till fjärrvärme bedöms som
god.
5.4 Miljö
5.4.1 Naturvärden och grönområden

Detaljplaneområdet avgränsas för att inte minimera
påverkan på det närliggande Naturvärdesområdet,
klass III som består av ett skyddsvärt område med ek
och björk samt intilliggande trädallé.
5.4.2 Landskapsbild/stadsbild

Landskapsbilden förändras och har förändrats i och
med att det nedlagda koloniområdet har avvecklats
och marken iordningställts och städats av. Vid
plangenomförande tas den numera oanvända ytan i
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anspråk av expanderad postorderverksamhet.

bullerpåverkan på planområdet.

Verksamheten kommer då närmare den befintliga
gården som finns på fastigheten Hulta 4:5. Ett
respektfullt avstånd bevaras till gård och den befintliga
trädallén avskiljer verksamhet från gård och gångväg.

En samordnad vägledning för buller som genereras
från industrier finns. Då verksamheten omfattar
postorderverksamhet eller liknande användning
bedöms den inte generera buller över riktvärden som
kan påverka omgivande bostäder eller förskola.

5.5 Sociala värden
5.6.6 Farligt-gods-transport

5.5.1 Nya arbetstillfällen

Transporter av farligt gods sker på riksväg 40 som
ligger norr om planområdet. Hänsyn till risker
och skyddsområde måste tas vid planering av
exploatering i området. Länsstyrelsens rikspolicy för
markanvändning intill transportleder för farligt gods
uppger ett riskhanteringsavstånd på 150m från väg
som delas in i olika zoner. Avstånden för de olika
zonerna uppges inte och varierar utifrån regionala
förutsättningar. Policyn hindar inte att lokala riktlinjer
används.
Borås stad tillåter inte bebyggelse närmare än 50m till
vägkant på riksväg 40. Bebyggelsen som föreslås inom
detaljplanen motsvarar läge inom zon B (industri,
kontor, lager osv).

Runt 50 nya arbetsplatser tillkommer vid ett
genomförande av planen.
5.5.2 Trygghet/säkerhet

Gång- och cykelväg som leder till Hässlebron via
trädallén används flitigt av trafik till och från skola och
vårdcentral. Den är belyst och sköts av kommunen
vilket säkerställer en trygghetskänsla vid passager.
Belysning av tillkommande fasad inom planområdet
kan stärka denna känsla.
Ny infart för inlastning i planområdet placeras på en
sträcka utan skymd sikt och planeras med särskild vikt
på korsande oskyddade trafikanter.
5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

Inom detaljplanen ges inga byggrätter närmare Rv
40 än på ca 80-90m. Viktigt är att ventilationen och
utrymningsvägar är vända från leden med farligt gods.

5.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
på grund av den verksamhet som medges i
detaljplanen. En utökning av verksamheten bedöms
inte bidra nämnvärt till ökade luftföroreningar inom
närområdet.

En riskanalys avseende transport av farligt gods
på väg samt järnväg för Brodal i centrala Borås
genomfördes 2008, denna kan anses vägledande för
denna detaljplan då den behandlar kontors- och
hotellbyggnader i närheten av riksväg 40. Föreslagen
detaljplan överensstämmer med de åtgärder som
föreslogs i analysen och risk på individnivå kan antas
vara under acceptabel nivå för arbetsplatser.

5.6.2 Vattenavrinning

Enligt tidigare geoteknikutredning genomförd 1987,
bör området inte dräneras i onödan. Detta innebär
att en viss del av dagvattnet måste tas om hand och
infiltreras. Dagvatten bör ledas till det djupa öppna
diket som finns norr om planområdet. Grundvatten
dräneras västerut via det djupa, befintliga diket.

5.6.7 Riskbedömning

Det föreslagna planområdet påverkas av risker
utifrån. Dessa bedöms kunna vara eventuellt höga
radonhalter, grundvattenföroreningar, översvämningar
och olyckor förknippade med närliggande vägar och
farligt godsled. Riskerna behandlas i detaljplanen i
deras motsvarande rubriker i planbeskrivningen samt
minimeras genom föreslagna åtgärder. Summerat
bedöms inte det föreslagna detaljplaneutförandet
innebära risker på individnivå som överstiger en
acceptabel nivå.

5.6.3 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.
Dagvatten tas om hand inom dagvattensystemet på
ett sådant sätt att det inte kan rinna ut och förorena
grundvatten.

6. Administrativa frågor

5.6.4 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.

6.1 Genomförandetid

5.6.5 Buller

Nybyggnad av bostäder sker inte inom planområdet
vilket innebär att det inte finns några riktlinjer för
SAMRÅD

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

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Planen behandlas enligt Plan- och bygglag (2010:900).
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar. Arbetet har även skett i samverkan med
Hennes & Mauritz AB.
Plankonsult har varit Werner Arkitekter AB genom
Stefan Werner.

Planavdelningen
Andreas Klingström
Planchef
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Elina Friberg
Planarkitekt
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3. Fastighetsrättsliga frågor

Genomförandebeskrivning

3.1 Markägare

Detaljplan för del av Hulta, Hulta 4:1
m.fl., Borås Stad, upprättad 18 december 2014

Detaljplanen omfattar del av Hulta 4:1 som ägs av
Borås Stad och del av Holmens gård 1 som är i privat
ägo.
3.2 Fastighetsbildning

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom fastighetsreglering. Del av Hulta
4:1 ska överföras till Holmens gård 1.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen

3.3 Servitut och ledningsrätt

Underjordiska ledningar som hamnar på kvartersmark
markeras med u-område. Respektive ledningsägare
ansvarar för att säkerställa ledningarna med servitut
eller ledningsrätt.

4. Tekniska frågor
2. Organisatoriska frågor

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Befintlig bebyggelse är idag ansluten till kommunalt
vatten och avlopp samt fjärrvärme. Vid behov kan
även den nya bebyggelsen anslutas till befintliga
ledningar.

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1:a kvartalet 2015

Granskning

1:a kvartalet 2015

Antagande

2:a kvartalet 2015

Laga kraft

2:a kvartalet 2015

4.2 El och tele

Befintlig bebyggelse är idag ansluten till befintliga
elledningar som klarar även den planerade
expansionen.

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

5. Ekonomiska frågor
Exploatören får kostnader i form av anslutningsavgifter
för VA, el m.m., fastighetsbildningsåtgärder,
tillbyggnad av industrilokal samt markköp.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.

Planavgift tas ut vid prövning av bygglov.
Kommunen får inkomster till följd av försäljning av
mark.

Markavdelningen
Jessica Ekberg

2.3 Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga
åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande,
kostnader och framtida drift och underhåll.

Exploateringsingenjör

2.4 Avtal

Ett köpeavtal ska tecknas mellan Borås Stad och
ägaren till Holmens gård 1 som reglerar överlåtelse av
kvartersmark.
SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

