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Vad är ett planprogram?

Innan kommunen påbörjar detaljplanearbete 
kan ett planprogram behöva tas fram för att 
översiktligt utreda förutsättningar och formulera 
mål och visioner. Planprogram görs ofta över ett 
större område och ger en struktur för exempelvis 
bebyggelse, vägnät och grönytor. I detta fall 
görs ett planprogram för ett mindre område på 
grund av platsens viktiga lokalisering i staden, 
att kvarteret anses vara kulturhistoriskt värdefullt 
och för att skapa en gemensam målbild. Utveck-
lingen av området behöver ses över översiktligt 
innan detaljplanearbete kan påbörjas.

Planprogrammet skickas på samråd till kommu-
nala förvaltningar, myndigheter och boende i 
området för att kommunen ska få in synpunkter 
på förslaget inför fortsatt detaljplanering. 
De berörda skall ges möjlighet till insyn och 
påverkan innan kommunens ställningstaganden 
är beslutas.

Efter ett godkännande av planprogrammet görs 
en eller flera detaljplaner för det område som 
planprogrammet omfattar. Planprogrammet ska 
under hela detaljplaneprocessen finnas med som 
ett övergripande inriktnings- och måldokument. 

I detta planprogram redovisas inte detaljstudier 
av exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, 
byggnaders placeringar, vägsträckningar – det 
görs i kommande skeden.

Planprogram tas fram för 
att översiktligt utreda 

förutsättningar och 
formulera mål och visioner

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att översiktligt 
studera programområdet och skapa en eller 
flera målbilder för utvecklingen av kvarteret. 
Planprogrammet undersöker programområdets 
och omgivningens förutsättningar och behov 
samt identifierar och utvärderar viktiga frågor. 
Utifrån det har planerings principer tagits fram 
som är vägledande för områdets utveckling.

Nornan ligger centralt, vid centrums utkant 
mot stadsdelen Lugnet. Kvarteret är en del 
av Borås institutions bebyggelse där de fritt 
placerade Carolis kolan och Gustav Adolfskolan 
ger området en historisk karaktär. Administra-
tionsbyggnaden och en park ramar in kvarteret 
från varsitt hörn. Bebyggelsen är viktig både för 
områdets karaktär och historia. De stora och 
många asfaltsytorna gör att området upplevs som 
anonymt, trots parken och den karaktärsgivande 
bebyggelsen. Detta förstärks genom Nornans 
placering intill Kungsgatan (som i folkmun 
kallas för Kungsleden). Placeringen innebär 
påfrestningar så som buller och bristande luft-
värden för kvarteret. För att området ska kunna 
användas mer än idag behöver detta tas hänsyn 
till. På grund av ovan anledningar används 
området sällan för stadigvarande vistelse utöver 
kontor för kommunala verksamheter. Området 
används istället för parkering, återvinning och 
som passage. 

Inför detaljplanering och projektering av 
Nornan har programmet formulerat ett antal 
planeringsprinciper:

 » Befintliga byggnader bevaras
 » Krav på gestaltningen

 » Ingen markparkering
 » Framhäv och möjliggör stråk
 » Prioritera grönytor och ekosystemtjänster
 » Störningar från Kungsleden ska minskas
 » Stärk passagen förbi Kungsleden

Programmet anger användningar som är 
lämpliga inom kvarteret. Det specificerar också 
vilka ytor som är aktuella för byggnation, både 
ovan och under mark, samt att ny byggnation 
ska framhäva den befintliga bebyggelsen. Det 
föreslår även en ny, tryggare och effektivare 
tunnel längs Stora Brogatan som minimerar 
den barriäreffekt som Kungsleden utgör för 
gående och cyklister. Tunneln kopplar även ihop 
områdena öst och väst om Kungsleden.

En samlad målbild för kvarteret är att låta 
det vara öppnare än omgivningen, vara en 
allmän plats för rekreation och vila, låta den 
befintliga bebyggelsen prägla kvarteret medan ny 
bebyggelse kompletterar den och skapar en god 
miljö inom kvarteret, samt att låta en park få 
kvarterets bästa plats. 

Programmet presenterar två programförslag 
som visar exempel på hur kvarteret skulle 
kunna utvecklas utifrån förutsättningarna och 
planeringsprinciperna. 

Inför detaljplanering 
behöver ett ställnings
tagande göras för vilka 

användningar planarbetet 
bör syfta till att möjliggöra
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Inledning
Genomgång av syftet och bakgrunden till programmet samt av de dialoger som har förts.

Syfte och mål

Planprogrammets övergripande målsättning är 
att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en 
eller flera målbilder och strukturer för kvarteret 
samt planeringsprinciper för områdets innehåll. 
Planprogrammet ska studera möjligheten att 
utveckla verksamheterna i området liksom 
möjligheten att addera nya, däribland förskola. 
Programmet syftar även till att undersöka 
parkeringsmöjligheter.

Bakgrund

2012 inkom en ansökan avseende uppförande av 
parkeringsdäck i två plan från Borås kommuns 
Parkerings AB. Platsen ansågs vara värdefull ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv och ska därför 
studeras i ett större sammanhang.

2016 inkom en markanvisningsansökan från 
Kanico om att bygga bostäder, förtäta kvarteret 
samt att bygga ner delar av Kungsleden.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 i beslut 
§ 285 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden 
att studera kvarteret Nornan 1 i ett större 
sammanhang och alternativt utnyttjande av 
kvarteret studeras i form av ett planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-
11-14 i beslut § 371 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att studera kvarteret i 
ett planprogram. Programmet bör syfta till att 
studera möjligheten att utveckla verksamheterna 

i området liksom möjligheten att addera nya, 
däribland en förskola. Möjligheten att anlägga 
ett p-däck för parkering bör också studeras.

Den 2021-05-27 beslutade Samhällsbyggnads-
nämnden i beslut § 186 att sända plan-
programmet för samråd.

I Borås Stads budget för 2021 lyfts ”möjligheten 
att göra om kvarteret Nornan till ett Campus 
Bäckäng, en del av Bäckängsgymnasiet”. 
Vidare i budgeten står Campus Bäckäng / Kv. 
Nornan som utrednings- eller förstudieobjekt 
2021-2023. 

Arbetsmodell

Planprogrammet har föregåtts av en projekt-
studio. Projektstudion är ett arbetssätt där olika 
kompetenser från strategisk nivå till utförande- 
och genomförandenivå träffas i en arbetsgrupp. 
Arbetsformen innebär även att grupper arbetar 
ihop under koncentrerade tidsperioder för att få 
bättre utväxling och samordning.

Projektstudion syftade till att ta fram en 
förvaltningsöverskridande bild av hur kvarteret 
Nornan bör utvecklas. Detta gjordes genom att 
identifiera viktiga behov i staden och vilka av 
dessa användningar som på ett lämpligt sätt kan 
finnas inom programområdet. Planprogrammet 
är baserat på resultatet från projektstudion.

Därefter följde planprogramprocessen. Läs mer 
om programprocessen på sida 4.

Dialog
UNGDOMAR

Under sommaren 2020 fick tre feriearbetare hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad 
möjlighet att skissa upp Nornan utefter deras 
egna önskemål. Ovan syns deras skiss.

I feriearbetarnas förslag prioriteras offentliga 
grönytor och aktivitetsytor, då de kände att det 
saknas kul platser i staden där det är möjligt att 
bara hänga. De ville skapa en plats för många 
åldersgrupper, eller en plats för boråsare som 
de uttryckte det. Slutligen önskade de fokus 
på gestaltning med fina blomsterarrangemang, 
hängmattor mellan träden och lyktor som lyser 
upp om kvällen på ett mysigt sätt.

SAMTAL MED PERSONER RUNT NORNAN

Den 20 november 2020 fördes spontana samtal 
på plats vid Nornan med personer som rörde 
sig där. Händelsen annonserades inte utan 
intervjuer hölls med personer som rörde sig på 
platsen just vid tillfället.

Samtalen visade att de som rör sig inom 
kvarteret i majoritet är boende i närområdet, 
personer som har parkerat sin bil och personer 
som går genom kvarteret från upphöjningen från 
tunneln. Det är sällan personer uppehåller sig i 
kvarteret under en längre tid utan att utföra ett 
ärende. Dialogen synliggjorde rörelsemönster 
inom kvarteret, se kartläggning på sida 29.

Boende i närområdet använder återvinnings-
stationen och passerar Nornan på väg till deras 
promenadslinga eller för att göra ärenden någon 
annanstans. Det finns delade åsikter om tunneln: 
några använde den dagtid och några inte alls. 
En majoritet drog sig från att gå genom den när 
mörkret fallit. En person uttryckte en oro över 
att bilar kör fort på Kungsleden och vid över-
gångsställen, och att det därför känns tryggare 
att gå genom tunneln under dagtid.

Det framgick också att många använder parken 
i området för att rasta hundar. I övrigt används 
den inte. Många såg ett behov av parkeringarna 
på Nornan, både för att ta sig till centrum och 
som besöksparkering till boende i närheten.

För att Nornan ska användas mer ansågs att 
bullret från Kungsleden behöver minskas och 
att fler anledningar att vara på Nornan behöver 
komma till. Önskemål på sådant var en lekplats 
eller annat för barn, en fin och lugn park och ett 
utrymme där det bara går att hänga. Samtliga 
samtal uttryckte en önskan om att minska 
markparkeringen och bullret i området, samti-
digt som möjligheten till parkering ska finnas.

Feriearbetares skiss på utformning av Nornan. 
Inspiration från New York och Central Park.
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Förutsättningar
Planeringsförutsättningarna beskrivs i form av styrdokument, områdets 

historia och hur program- och närområdet ser ut och används idag.

Övergripande 
kommunala beslut

Borås översiktsplan 2018
Översiktsplanen innehåller stadens utvecklings-
strategier och rekommendationer för kommu-
nens markanvändning.

Nornan omfattas av de strategier som pekas 
ut för centrumbebyggelse och centrumnära 
bebyggelse:

 » Centrumbebyggelse ska präglas av tät bebyg-
gelse, blandad användning bostäder, kontor, 
handel. Förtätning och komplettering 
med hög bebyggelsetäthet och utpräglad 
funktionsblandning.

 » Centrumnära bebyggelse har stor utveck-
lingspotential. Förtätning och komplettering 
ska ske med blandad användning och hög 
exploateringsgrad i harmoni med befintlig 
bebyggelse.

Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås är stadens gemen-
samma vision av vårt framtida, önskade Borås. 
För programområdet är framförallt följande 
målområden särskilt aktuella:

 » Omsorg om varandra och miljön genom att 
bevara, genom ansvarsfull förtätning med 
närhet till centrums utbud inom gång- och 
cykelavstånd, genom att ekologiska värden 
stärks och att prioritera hållbara färdmedel.

 » Ett tryggt och snyggt Borås, genom att bidra 
till ett gemensamt vardagsrum,

 » Möjligheter och mod att utvecklas, genom att 
möjliggöra för gymnasieverksamhet.

 » Människor möts i Borås genom att mötes-
platser förbättras och skapas.

Borås Stads parkeringsstrategi
Borås Stad arbetar med att ta fram en parke-
ringsstrategi. Den ska bidra till att skapa en 
attraktiv stadsmiljö och innebära en effektiv 
markanvändning och samnyttjande. Vid 
detaljplanering av området ska en eventuell 
ny parkeringsstrategi och dess status vägas in 
i processen. Arbetet pågår och beräknas vara 
klart under 2022. Borås Stad tar även fram ett 
styrdokument för parkeringsfrågor som utgör 
underlag för strategin.

Borås grönområdesplan
Borås förtätas och det måste hanteras så att 
de gröna värdena kan samverka och utvecklas 
tillsammans med exploateringen, och att denna 
inte ska innebära en konflikt mot stadens 
grönområden. Grönområdesplanen innehåller 
riktlinjer för hur förtätning bör ske med fokus 
på grönstrukturer.

Parken inom kvarteret finns inte listad i 
grönområdesplanen. Grönområdesplanen 
säger dock att om en park tas bort ska den 
kompenseras för. Denna kompensation ska 
utredas i den översiktliga planering, det vill säga 
i en fördjupad översiktsplan och planprogram. 
Behov, konsekvenser och lokalisering av 
kompensationsåtgärder ska studeras.

Miljömål
Det finns miljömål på nationell, regional 
och lokal nivå. De mål som påverkar plan-
programmet är det nationella målet ”God 
bebyggd miljö” och det lokala Mål 3: Borås 
Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö. Mål 3 delas in i 
tre under kategorier, varav två kopplas till 
planprogrammet:

 » 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infra-
struktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner. 

 » 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
framtidens klimat- och väderfenomen.

Programområdet

Programområdet utgörs av fastigheterna Nornan 
1 och del av Innerstaden 1:3, som är centralt 
belägna precis intill Kungsleden. Kvarteret är 
cirka 1,5 hektar stort och tre kulturhistoriska 
byggnader finns inom området. I övrigt är 
ytan mestadels hårdgjord med en mindre park. 
Området sluttar något mot Kungsleden.

Fastigheterna ägs av Borås Stad.

Översikt över programområdet.
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Kvarteret Nornan

Nornan i Borås historik
BORÅS VID SEKELSKIFTET 1900

Stora delar av Borås stad präglas av den bebyg-
gelse som uppförts som en direkt följd av den 
snabba utvecklingen inom industrin vid tiden 
runt sekelskiftet 1900. Bebyggelsen bestod dock 
vid 1890-talets början främst av den låga trähus-
bebyggelsen som tillkom efter stadsbranden 
1827.

Vid mitten av 1890-talet började dock Borås 
centrala delar att förändras när den nya tidens 
praktfulla stenhus uppfördes med avsikten att 
skapa en stadsbild som var värdig en fram-
gångsrik industristad.

OFFENTLIGA BYGGNADER 1880–1920-TAL

När industristaden Borås växte ökades behovet 
av byggnader för samhällets institutioner, 
bland annat fler och större skolor samt ett nytt 
sjukhus. Det behövdes också kommunaltekniska 
anläggningar som elverk, transformatorstationer 
och vattentorn.

Ytterst få av stadens befintliga byggnader kunde 
återanvändas till ovan nämnda funktioner 
och byggnadsbehovet var därför stort på alla 
områden. Likt de flesta industristäder har Borås 
därför en krans av stora offentliga byggnader 
kring den gamla stadskärnan, då huvuddelen 
av de nya anläggningarna inte rymdes i den 
befintliga rutnätsstaden. Samtliga tre byggnader 
inom Nornan ingår i denna krans.

Borås stadskarta 1856. Den gamla rutnätsstaden 

begränsades i öster av Kungsgatan.

Borås stadskarta 1887, med utvidgningen av 

rutnätsplanen åt öst och syd. Caroliskolan utgjorde den 

första byggnaden i det nya institutionella stråket.

Borås stadskarta 1910. Gustav Adolfskolan stod klar 1894.

De stora lekytorna kan utläsas, omgivna av grönytor.

Borås stadskarta 1929. Administrationsbyggnaden, som 

byggdes 1912, har tillkommit i det nordöstra hörnet.

Kulthurhistoriskt värde
FASTIGHETSBESKRIVNING

Den stora fastigheten ligger omedelbart utanför 
den gamla rutnätsstaden i ett mycket exponerat 
läge utmed den hårt trafikerade Kungsleden. 
Den är en del i en utvidgad rutnätsplan från 
1887 (se föregående sida) som omfattar ett 
stråk med institutionsbyggnader från slutet av 
1800-talet.

Bebyggelsen på fastigheten utgörs av två stora 
fritt utplacerade skolbyggnader samt en mindre 
mer kvartersbunden byggnad i nordost. Det 
gamla skolområdet har i stort bevarat sin öppna 
karaktär med lummiga grönytor i väster. De före 
detta skolgårdarna är asfalterade och används 
idag som parkeringsplatser vilket splittrar, drar 
ner och dominerar helhetsintrycket.

Fastigheten har en lång och händelserik bygg-
nadshistoria där tre stora skolbyggnader uppförts 
mellan 1878 och 1912.

EN DEL AV BORÅS INSTITUTIONSSTRÅK

Skolbyggnaderna ingick i ett vid tiden för 
byggnation vanligt och tydligt avläsbart insti-
tutionsstråk som skapades mellan Kungsleden 
och Sturegatan. Till stråket hör också den gamla 
lasarettsanläggningen söder om Nornan (idag 
stadshuskvarteret) från 1893 samt Gustav Adolfs 
kyrka.

30m20100

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:1000

Ortofoto över Nornan 1963–1964.

30m20100

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:1000

Ortofoto över Nornan 1972–1977.

30m20100

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:1000

Ortofoto över Nornan 2006–2007.
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Bilyta

Parkering
Trottoar

Byggnad

Planområdesgräns

CAROLISKOLAN

Den första byggnaden på fastigheten byggdes 
1878-1880, som efter 1907 kom att kallas 
Caroliskolan. Den stora slätputsade folksko-
lebyggnaden ritades av arkitekt A. F. Lignell 
och ansluter stilmässigt till tidens institutions-
arkitektur. Skolan innehöll då klassrum för 
500 elever. Byggnadens exteriör har endast 
genomgått mindre förändringar, bland annat 
1939 i vindsvåningen och står välbevarad sedan 
byggnadstiden. Interiörerna har förändrats vid 
ett flertal tillfällen, senast 1988.

1 2 GUSTAV ADOLFSKOLAN

Staden växte snabbt och snart fick 1000 barn 
gå i skift. Ytterligare en folkskola uppfördes 
därför 1893-94 efter ritningar av arkitekt Lars 
Kellman i samråd med ingenjören och folksko-
leinspektören Carl Nordendahl. Den kallades 
efter 1907 för Gustav Adolfskolan. Den röda 
tegelbyggnaden på-, om- och tillbyggdes 1949 
efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström, 
vilket inverkat på den ursprungliga karaktären 
som dock i stort finns kvar. Entrén var tidigare 
placerad i mittrisaliten, se bild på sida 15.
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3 ADMINISTRATIONSBYGGNADEN

Denna byggnad uppfördes 1911-12 efter 
ritningar av arkitekt Herman Göransson. Den 
innehöll gymnastik- och slöjdsal samt skolkök 
och vaktmästarbostad. Byggnaden präglas helt av 
nationalromantikens stilideal med asymmetrisk 
byggnadsform, fasad i rött tegel, rustiserad 
bottenvåning och småspröjsade fönster. Den står 
i princip oförändrad exteriört men har föränd-
rats interiört vid ett flertal tillfällen senast 1989.

De tre byggnaderna användes från 1972 av 
Bibliotekshögskolan men är idag en del i den 
kommunala förvaltningen samt musikskola.

3

2

1 Sammanfattande värdering
Det kulturhistoriska värdet motiveras av att 
byggnaderna intar en central plats i stadens 
historia. De är bra och i stort välbevarade repre-
sentanter för sin respektive tid och funktion. 
Caroliskolan och Administrationsbyggnaden har 
i princip oförändrade exteriörer vilket ger värden 

i stadsbilden och Gustav Adolfskolan är viktig 
för helheten. De tydliggör också institutions-
stråket längs Sturegatan.

Helheten tillmäts samhälls-, byggnads- och 
arkitekturhistoriska värden. Tillsammans besitter 
de miljö- och identitetsskapande värden.
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Grönska inom kvarteret

Trots mängden hårdgjord 
yta ger kvarteret en 

känsla av park

Inom kvarteret finns en mängd olika träd och 
buskar, vilket ger kvarteret en känsla av park 
trots de stora mängderna hårdgjord yta.

Olika trädarter
Alléerna som ramar in kvarteret på alla sidor 
domineras av alm, lind och kastanj, vilka alla 
är vanliga trädarter i Borås tätort. Den kanske 
mest karaktärsskapande av alléerna är den längs 
Sturegatan, vilken består av grovt hamlade almar.

Ovanligare trädsorter så som pelarasp och ornäs-
björk går också att hitta. Björkarna är viktiga 
som inramning av Caroliskolan. Stora och 
väletablerade lindar, almar och lönnar dominerar 

det parkliknande området närmast Stadshuset. 
Två unga bokar har nyligen blivit planterade vid 
Administrationsbyggnadens västra sida.

Häckar och buskage som avgränsar olika vistelse-
zoner inom planområdet är exempelvis kornell, 
hägg, rosenbuskar, spirea och liguster.

Träd inom kvarteret
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Tall
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PelaraspAllé

Vy mot Nornan från söder. Den praktfulla linden framför Caroliskolan präglar hela området.

Parken i kvarteret
Parken i det sydvästra hörnet av program-
området, i bild till höger, används sällan. 
Placeringen intill Kungsleden gör att personer 
väljer andra platser. Parken används dock av 
hundägare som rastar hunden här och som en 
del av ett rörelsestråk. Bortsett från hundägare så 
används inte parken mycket, och skapar därför 
inga större sociala och rekreativa värden.

Om parken inom området tas bort behöver den 
enligt Borås Stads grönområdesplan (sida 8) 
kompenseras för. Parken är inte med i själva 
grön områdesplanen. Mer om kompensations-
åtgärder finns under kapitlet Utredningsbehov 
på sida 42.

Skyddad växtlighet
Trädalléerna längs kvarterets fyra sidor kan 
omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens 
från Länsstyrelsen kan krävas för att ändra 
alléerna. Mer information finns på sida 43.

Parken i kvarteret.

En liten del av trädallén längs Sturegatan.



18 | Planprogram för kvarteret Nornan – Förutsättningar Planprogram för kvarteret Nornan – Förutsättningar | 19

Närområdet

Nornans läge vid stadskärnans utkant gör att 
hela stadskärnans utbud finns ett stenkast bort. 
Där finns tillgång till matbutik, shopping, 
restauranger, hotell och mycket mer. Samtidigt 
erbjuder den centrumnära bebyggelsen 
funktioner som inte ryms i stadskärnan i samma 
mån, som parker, skolor och parkeringar.

Bebyggelse
Den omgivande bebyggelsen karaktäriseras dels 
av sluten kvartersbebyggelse mellan 2–4 våningar 
och dels av öppna ytor med institutionsbygg-
nader. Majoriteten av byggnaderna är i tegel eller 
puts. Stadsdelen Lugnet byggdes efter att bygg-
naderna på Nornan hade uppförts och brås på 
stilen som Caroliskolan, Gustav Adolfskolan och 
Administrationsbyggnaden satte. Lugnet består 

mestadels av bostadshus men det förekommer 
också verksamheter och kontor i bottenplan.

Förskola och skola
Kartbilden ovan visar både förskolor, låg-, 
mellan och högstadium och gymnasium. 
Samtliga, bortsett från gymnasium, är utspridda 
utanför centrumområdet. Framförallt försko-
lorna finns längre utanför centrum. Det finns 
en stor efterfrågan på förskoleplatser i centrala 
Borås. Avsaknaden av centrala förskolor gör att 
föräldrar som bor och/eller verkar inom centru-
mområdet har långt till förskolan, vilket i sin 
tur gör att vissa väljer bil framför mer hållbara 
färdmedel som att promenera eller cykla.

Återvinningsstation
Återvinningsstationen på Nornan är välanvänd 
av boende i området. Sophanteringssystemet 

kommer att göras om, där avfall sorteras i egna 
sopkärl intill den egna fastigheten. Återvinnings-
stationer kommer dock att behöva finnas kvar, 
bland annat för skrymmande varor men även 
för att turister och människor som åker genom 
Borås ska ha möjlighet att återvinna. Efter 
införandet av det nya systemet utvärderas om 
Nornan är en strategisk plats för det ändamålet.

Parker i närområdet
Nornan befinner sig mellan Annelundsparken, 
Stadsparken och vattentornet, alla på ungefär 
fem minuters promenadavstånd.

Lekplatser
Den närmsta lekplatsen finns vid Vattentornet, 
cirka 400 meter bort fågelvägen. Inom cirka 500 
meter finns ytterligare tre lekplatser. För centrum 
finns det en större lekplats i Stadsparken men 
i övrigt saknas det centrala lekplatser. Enligt 
Borås Stads grönområdesplan ska avstånd från 

en bostad till en träffpunkt, som ofta innehåller 
en lekplats, vara 100-150 meter. Den befintliga 
parken kan ses som en träffpunkt, men bullret 
från Kungsleden och avsaknad av sittplatser gör 
att den är bristfällig.

Lucktomter
VALHALL 4/15

Valhall ligger söder om programområdet. Valhall 
rymmer idag två våningar parkering, vilket är ett 
maximalt utnyttjande av befintlig plan. Valhall 
har en låg exploatering jämfört med omgiv-
ningen. Finns det möjlighet att bygga högre 
kan Valhall ha kompletterande eller likadana 
användningar som Nornan.

MAGNE 12/13

Tunneln under Kungsleden passerar de 
obebyggda fastigheterna Magne 12/13. Magne 
kan, likt Valhall, rymma olika användningar.

Ringarna visar ett avstånd om 300 meter. Vitt 
visar räkvidden för en lekplats på Nornan.

Lila markering visar lucktomterna Magne 
12/13 i norr och Valhall 4/15 i söder.

Karta över parkeringsplatser (svart), lekplatser (blå), återvinningsstationer (grå) 
och förskolor, låg-högstadium och gymnasium (syrén till lila).
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Markförhållanden

Markanvändning
Ungefär 60% av kvarterets yta utgörs av 
hårdgjorda ytor, varav 50% reserveras för bil 
och 10% är övriga hårdgjorda ytor. Befintliga 
byggnader respektive grönytor utgör ungefär 
20% vardera av markytan i kvarteret.

Översiktlig geoteknisk beskrivning
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
består marken i området av jordarten sandig 
morän. 

Jorddjupet ligger enligt SGU på 5-10 meters 
djup (orange) i kvarterets norra del och 10-20 
meters djup (rött) i den södra delen. Öst om 
kvarteret har en jorddjupsobservation skett med 
avslut mot berg på 15 meter. 

En översiktlig geoteknisk undersökning har 
gjorts cirka 100 meter från programområdet 
för fastigheterna Midgård 1 och 2. I undersök-
ningen konstaterades att grundläggningsförhål-
landen i stort kan betraktas som goda och kräver 
inga särskilda restriktioner för planarbetet. 

Södra kyrkogatan

Stora Brogatan
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Jorddjupskarta från SGU. 

SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 
Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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Störningar

Kungsleden orsakar de flesta störningar 
inom kvarteret. Den orsakar buller, sämre 
luftkvalitet och farligt gods körs på leden. Mer 
information om störningar finns under kapitlet 
Utredningsbehov.

Buller
Borås Stads översiktliga bullerkartering visar att 
det finns risk för bullervärden som överstiger 
riktnivåer för känsliga markanvändningar. 
Innan känsliga användningar planeras behöver 
det säkerställas att bullervärden inte överstiger 
rekommenderade värden.

Luftkvalitet
Enligt mätstationen utanför Stadshuset och 
Kartläggning av luftkvalitet i Borås Stad från 
SMHI har området en sämre luftkvalitet än 
miljökvalitetsmålen för luft anger. Miljökva-
litetsmålet för luft ska klaras vid lokalisering 
av förskola/skola och utegård. Det finns risk 
att detta inte klaras på platsen. En fördjupad 
utredning krävs.

Markföroreningar
Tidigare har det funnits kemtvättar och ett 
tryckeri i närområdet. Kemikalier från dessa kan 
ha spridits till Nornan, vilket skapar en risk för 
att marken inom programområdet är förorenad.

Farligt gods
Det finns ett förbud mot att köra farligt gods 
på Kungsleden. I den lokala trafikföreskriften 
om förbud mot transport av farligt gods för väg 
42 (14 TFS 2012:78) finns två undantag från 
förbudet. Undantagen gäller transporter som 
tar kortast lämpliga väg till och från plats för 
lastning och/eller lossning samt för transporter 
av brandfarliga vätskor, ADR-S klass 3, förpack-
ningsgrupp III. 

Trafik och kommunikationer

Biltrafik
Programområdet är omringat av fyra vägar: 
Kungsleden, Södra Kyrkogatan, Sturegatan och 
Stora Brogatan. Utfarter på tre av fyra sidor av 
kvarteret gör att Nornan är lättillgängligt med 
bil. Hastighetsbegränsningarna är 50 kilometer i 
timmen på alla gatorna.

Vägar och hårdgjord yta. Mörkgrå är gångvägar. 

Parkering
De tidigare skolgårdarna består idag av 
parkeringsplatser och ytterligare parkeringar 
har tillskapats bakom Gustav Adolfskolan. 
Markparkeringen inom kvarteret uppgår till 135 
stycken och upptar ungefär 5 000 m², vilket 
motsvarar cirka 45% av hela fastighetens yta. 
Gatuparkeringarna är inte inräknade. Detta, 
ihop med att Nornan är lättillgängligt med bil, 

gör att det idag är en bra plats för bilparkering. 
En sådan stor yta markparkering följer dock inte 
stadens strategiska intentioner kring centrum-
nära bebyggelse.

Några av de befintliga parkeringsplatserna runt 
Nornan och centrum kommer att tas bort. Det 
är viktigt att fortsatt låta det vara möjligt att 
parkera nära centrum, men inte genom mark-
parkering och inte nödvändigtvis på Nornan 
eller i samma omfattning. Genom strategier 
kring mobility management och uppdelning 
av parkeringsplatser utefter användning kan 
parkeringsbehovet på Nornan minskas. 

Var centrala parkeringsplatser ska anläggas 
behöver studeras i ett större sammanhang. En 
parkeringsutredning har tagits fram som studerar 
parkeringsbehovet i och runt kvarteret.
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PARKERINGSUTREDNING

I en översiktlig parkeringsutredning som har 
tagits fram av Borås kommuns Parkerings AB 
(PM: Parkering i och kring kv. Nornan, Borås – 
Behovsanalys och framtidsscenarier) konstateras 
att det finns ett behov av parkeringsanläggningar 
på Nornan med minst 110 parkeringsplatser. Då 
är behovet för besöksparkering täckt från både 
Nornan, Hugin och Nötskrikan. Detta utifrån 
att Borås parkeringsregler följs, som anger att 
arbetsplatsparkering ska finnas inom 600 meter. 
Befintliga parkeringsanläggningar, bland andra 
Vulkanus, bedöms kunna täcka behovet av 
arbetsplatsparkeringar. Behovet av arbetsplats-
parkeringar kan i övrigt påverkas av exempelvis 
mobility management och av förändringar i 
andelen personal som arbetar hemifrån. 

Utredningen kom fram till att parkeringen på 
Nornan bör syfta till att täcka behovet av:

 » Besöksparkeringsandelen av de befintliga 
parkeringsplatserna (30% av 135, cirka 50 
parkeringsplatser), 

 » De 37 och 21 parkeringsplatserna vid Hugin 
respektive Nötskrikan, 

 » Det parkeringsbehov som skapas av ny 
bebyggelse på Nornan. 

Om en större parkeringsanläggning byggs inom 
Nornan (exempelvis 200 parkeringsplatser) 
skapas reserver för framtida p-köp. Om en för 
stor mängd parkeringar anläggs på Nornan 
motarbetas dock Borås Stads parkeringsregler 
och även översiktsplanens intentioner kring 
hållbara transporter. 

Kungsleden
Kungsleden är en välanvänd nord-sydlig 
vägkoppling för Borås med drygt 25 000 
fordonsrörelser per dygn. 

Kungsleden karaktäriserar och påverkar 
Nornan i liknande grad som den befintliga 
bebyggelsen gör. Kungsleden skapar buller och 
ger gaturummet dåliga luftvärden som tar sig 
in i kvarteret. Kungsleden har ett förbud mot 
farligt gods men det finns några få undantag, 
bland annat vissa brandfarliga vätskor såsom 
diesel. Det är dock få transporter som utnyttjar 
undantaget från förbudet.

Leden utgör också en barriär för gång och cykel 
som resulterar i att Nornan och närområdet öst 
om leden skärmas av från centrum. Slutligen 
begränsar Kungsleden Nornans sociala värden 
och möjlighet att husera känsliga användningar, 
såsom förskola, lekplats och bostäder. Den gör 
dock Nornan lättillgänglig med bil.

Nornan befinner sig i ett 
exponerat läge utmed den 

hårt trafikerade kungsleden

NORNAN UTAN KUNGSLEDEN

Kan Kungsledens negativa effekter begränsas 
öppnas stora möjligheter till att forma om 
kvarteret och närområdet till kvarter med större 
fokus på utrymmena mellan byggnaderna. 
Problemen med buller, luftvärden och farligt 
gods reduceras, vilket ökar möjligheterna 
för att känsliga användningar kan finnas på 
platsen. Områdena öst och väst om leden kan 
kopplas ihop på ett bättre sätt och i längden 
kan upplevelsen av stadens centrum förlängas 
förbi Kungsleden. En sådan utveckling 
stämmer överens med både översiktsplanens 
och utbyggnads strategins samtliga punkter som 
påverkar Nornan.

Det finns stora incitament att begränsa 
Kungsledens negativa effekter, både för Nornan 
och närområdet. I dagsläget går det dock 
inte att motivera att minska vägen utifrån 
trafik flödesskäl. Vilka åtgärder som är möjliga 
påverkas av trafikplanen, se nästa rubrik. Dagens 
situation och mängd trafik gör att Nornan 
är begränsat och befinner sig i ett exponerat 
läge utmed en hårt trafikerad led. Det kvarstår 
också att Kungsledens negativa påverkan på de 
sociala värdena är hög så länge den finns kvar i 
nuvarande form. 

KUNGSLEDEN OCH TRAFIKPLANEN

Borås Stad håller på att ta fram en trafikplan för 
det övergripande vägnätet i staden. I arbetet med 
planen har det, likt detta planprogram, identi-
fierats att Kungsleden utgör en barriär som ger 
negativ påverkan på luftkvalitet och bullernivåer, 
samt att den försvårar stadens tillväxt mot öster. 

Nordostlig förbifart mellan Södra Älvsborgs 
sjukhus och väg 42 eller Alidelundsgatan finns 
med i Borås översiktsplan 2018 där ett av syftena 
är att avlasta bland andra Kungsleden och 
Åsbogatan från genomfartstrafik, vilket ger nya 
möjligheter för stadsutveckling i centrum. Last-
bilstrafik, inklusive farligt gods, kan med denna 
lösning hänvisas utanför de centrala delarna. 
Förbifarten är än så länge ett utredningsförslag 
och ska utvärderas i trafikplanen. 

Hur stor trafikminskning som kan åstadkommas 
på Kungsleden beror på vilka trafikåtgärder 
som genomförs. Trafikplanen är inte politiskt 
beslutad ännu och det finns i dagsläget inte 
någon tidplan för när eventuella åtgärder som 
slutligen antas skulle kunna påbörjas.

Vid detaljplanering 
behöver trafikplanens 

status ses över igen
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Cykel
Det finns inga cykelbanor runt Nornan i dags-
läget. Närmast anslutande cykelbana finns längs 
Åsbogatan som leder österut mot Östermalm 
respektive västerut mot centrum. Kungsleden 
är en tydlig barriär som hindrar cyklister från 
att ta sig i öst-västlig riktning på ett effektivt 
sätt. Antingen behöver de gå över trottoaren, 
gå ned för trappan till tunneln, alternativt 
använda den tillgängligare nedfarten till tunneln. 
In effektiv iteten innebär en lägre konnektivitet i 
cykelnätet.

Cykelvägnätet går i öst-västlig riktning vid 
Åsbogatan, men i syd-nordlig riktning går det 
som närmast vid Västerlånggatan, 300 meter 

från Nornan. I närområdet är cyklister hänvisade 
till Sturegatan, Stora Brogatan och Södra 
Kyrkogatan där hastigheten på bilar ofta är högre 
än snittet i närområdet. Det gör att cyklister 
upplever en otrygghet och får svårare att ta sig 
fram. Även parkerade bilar längs Sturegatan samt 
korsningarna mellan gatorna skapar friktion 
mellan de olika trafikslagen.

I cykelplanen för 2022-2023 finns inga plane-
rade åtgärder i anslutning till programområdet. 
För att motivera och uppnå ett hållbart resande 
behöver det finnas ett effektivt cykel väg nät. Då 
behöver även bra parkeringar för cyklar komma 
till, inklusive omklädning.

Åsbogatan
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Karta över cykelbanor runt centrum. Kungsleden utgör en barriär och det saknas 
cykelbanor i nord-sydlig riktning. Streckat är kommande cykelbanor.

Gång
Framförallt två gångstråk är tydliga inom 
Nornan: stråket längs Stora Brogatan och 
stråket diagonalt över kvarteret från P A Halls 
Terrass, se karta över rörelsemönster på sida 
29. Gångmönstren runt kvarteret präglas 
av inramningen av bilvägar. Gångtrafiken är 
hänvisad till övergångsställen och har svårt att 
passera fritt i vägnätet. Vid korsningen i nordost 
saknas övergångsställen.

Stråket längs Stora Brogatan bryts av Kungs-
leden. Personer behöver ta sig förbi leden 
antingen via tunneln eller via övergångsställen 
vid korsningen Kungsleden/Stora Brogatan 
eller korsningen Kungsleden/Södra Kyrkogatan, 

Tunneln under Kungsleden. Väggen skapar ett 
abrupt stopp och det går inte att se runt hörnet.

vilket innebär en omväg. Tunneln gör det 
möjligt för gående att passera Kungsleden utan 
att behöva vänta. Men den är utformad på ett 
sådant sätt att den skapar otrygghet. 

För att göra det mer sömlöst att ta sig längs 
stråket Stora Brogatan behöver åtgärder vidtas 
vid tunneln. Det behöver göras tryggare och 
upplevelsen av tunneln som en omväg behöver 
minskas. Dessa åtgärder kan också gynna cykel.

Det stråk som går diagonalt över Nornan 
påverkas i hög grad av kvarterets utformning. 
Placeringen och utformningen av ny bebygg else 
behöver ta hänsyn till det. 

Tecken på ett diagonalt stråk genom kvarteret 
och vyn längs Stora Brogatan ner mot centrum.
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Social hållbarhet

Social hållbarhet sätter människan i fokus och 
handlar bland annat om social sammanhållning, 
jämställdhet och trivsel. Ur ett stadsplanerings-
perspektiv handlar social hållbarhet om att skapa 
städer och samhällen med ett gemensamt mål: 
människors välbefinnande. Det handlar om att 
skapa förutsättningar för ett gott liv utifrån de 
förutsättningar som finns. 

Trygghet
Alla oavsett kön, ålder och bakgrund ska känna 
sig fria att röra sig där de vill – alla tider på 
dygnet. Därför ska viktiga stråk som leder 
mellan platser hänga ihop och planeras med 
omsorg. Otrygga barriärer, som tunneln och 
trottoaren längs Kungsleden, och öde baksidor 
motverkar detta. För att skapa trygghet behöver 
barriärerna åtgärdas och nya byggnader behöver 
vändas mot befintliga och planerade gångstråk. 
Då blir gator och stråk tryggare att röra sig på, 
under dygnets alla timmar.

TUNNELN

För att ta sig förbi Kungsleden finns möjligheten 
att välja antingen övergångsställe eller en tunnel. 
Tunneln kan idag upplevas som otrygg och 
osäker. Nedsänkningen mot Nornan och det 
trånga utrymmet hindrar personer från att få en 
överblick. Det finns inte heller en flyktväg om en 
otrygg situation skulle uppstå. Tunneln fungerar 
bättre i riktning mot Stora torget än mot 
Nornan. Mot Stora torget öppnar passagen upp 
sig och skapar en större yta, men mot Nornan 
möts passerande av en vägg och det är lätt att 
gömma sig utanför den passerandes synvinkel. 
Det skapar en otrygg miljö.

TROTTOAR LÄNGS KUNGSLEDEN

Trottoarerna längs Kungsleden är otrygga och 
påverkas av höga bullervärden. Den västra 
trottoaren är mycket smal och gående går mellan 
en högt trafikerad led och en byggnadsfasad. 
Trottoaren mot Nornan är bredare och öppen 
mot den befintliga parkeringen. Längre söderut 
går dock gående även på denna trottoar mellan 
väg och hinder, i detta fall nedsänkningen till 
tunneln.

BELYSNING

För att säkerställa en trygg miljö även nattetid 
behöver strategiskt placerad belysning finnas.

AKTIVITET UNDER OLIKA DELAR AV DYGNET

För att säkerställa att kvarteret är tryggt även 
utanför arbetstid är det viktigt att ha verksam-
heter i området som verkar under olika tider 
på dygnet, eller genom att aktivera området på 
annat sätt. Det kan handla om kulturella inslag 
som ett upplevelsespår, konst, väggmålningar, 
gym, kultur, bänkar eller klättring. Om 
aktiviteter kan locka fler personer i olika åldrar 
att besöka och vara i kvarteret påverkar det 
tryggheten positivt. 

Viktiga stråk som 
leder mellan platser 
ska hänga ihop och 

planeras med omsorg

Det ska vara osökt och 
friktionsfritt att röra 

sig mellan områden 
med olika karaktär

Rörelse
Fysisk aktivitet är en del av social hållbarhet. Det 
är viktigt att utforma ett tätt nät med promenad- 
och cykelvänliga miljöer. Det berikar området, 
främjar rörelserikedom, ökar tillgängligheten 
och stimulerar lusten att promenera och utföra 
ärenden till fots eller med cykel. I sin tur gynnar 
det folkhälsan och ger ett ökat socialt kapital. 
Benägenheten att cykla eller gå tills fots påverkas 
av hur gen vägen är, kvaliteten, hur trygg den 
känns och hur trafiksäker den är. Framför allt 
påverkar hur enkelt valet att cykla eller gå är 
jämfört med att ta bilen. Därtill har placering 
och utformning av cykelparkering betydelse.

MÖTESPLATSER MED FOKUS PÅ RÖRELSE 

När rörelse och träning uppmuntras på offent-
liga stråk och platser skapas miljöer som främjar 
hälsa, trygghet och liv. En spontanidrottsplats 
kan skapas och utvecklas som en del av en större 
mötesplats med fokus på hälsa och rörelse.

Bridging
I stadsplaneringssammanhang betyder bridging 
att personer knyter kontakter eller åtminstone 
känner till dem som bor i annorlunda kvarter 

och under andra förhållanden än dem själva. Det 
brukar användas ihop med begreppet bonding, 
som på motsvarande sätt kan kopplas till geogra-
fiska platser och liknas vid den sammanhållning 
som kan uppstå i en trappuppgång, på en 
bostadsgård eller längs en radhuslänga.

För att underlätta för bridging behöver stadspla-
neringen se till att staden hänger samman och 
att det upplevs som att det är nära till platser 
som delas av många. Det ska vara osökt och frik-
tionsfritt att röra sig mellan områden med olika 
karaktär. Det är lätt att mentala barriäreffekter 
förstärks ytterligare för att barriären manifesterar 
sig i en trafikerad gata eller en infartsled som 
inte kan korsas, som Kungsleden.

På Nornan finns det möjligheter att stimulera till 
socialt deltagande genom att skapa mötesplatser 
av såväl spontan som planerad natur och möjlig-
göra en friktionsfri rörelse mellan områden.
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Stadsbyggnad

Information om den befintliga bebyggelsen inom 
kvarteret finns under avsnittet Kvarteret Nornan 
på sida 10.

Omgivande bebyggelse
Nornan ligger i utkanten av rutnätsstaden. 
Omgivningen består av sluten kvartersstruktur 
som följer rutnätet och gatunätet. Salängsgatan, 
vid Nornans sydöstra del, bryter av rutnätsstuk-
turen för att göra plats till Gustav Adolfs kyrka. 

Nornan faller in i rutnätsstrukturen men skiljer 
sig från den omgivande bebyggelsen genom sin 
betydligt glesare bebyggelse. Kvarteret är en av få 
luckor i rutnätet. Det har en öppen och allmänt 
tillgänglig karaktär och rymmer också en högre 
grad grönska. 

INSTITUTIONSBYGGNADER 

Nornan är situerad bland andra institutions-
byggnader, stadshuskvarteret och Gustav Adolfs 
kyrka, som tillsammans skapar ett institutions-
stråk. Den byggnad som präglar stadsbilden 
mest är Gustav Adolfs kyrka med utsikt över hela 
centrala Borås. Inte långt bort finns också stads-
huset, Carolikyrkan, Rådhuset och vattentornet 
som reser sig över den omgivande bebyggelsen.

Till skillnad från ovanstående, bortsett från 
stadshuskvarteret, utgör Nornan ett helt kvarter. 
Det har en lägre siluett men innehåller lika 
praktfulla byggnader. Tillsammans med liknande 
bebyggelse runt om i staden går det genom 
arkitekturen att följa Borås industriella utveck-
ling, vari bebyggelsen på Nornan är en viktig del 
för den övergripande förståelsen.

Öppna ytor
Nornans befintliga bebyggelse, likt övriga 
institutions byggnader i när området, planerades 

Tydliga rörelsemönster (syrén) i anslutning 
till programområdet. Siktlinjer i beige.

med stora, öppna ytor i sin omgivning. I 
när het en av Nornan finns redan ett antal öppna 
ytor: P. A. Halls terrass och torget vid stadshuset. 
Inte långt bort ligger också Hötorget Stora 
torget och Södra torget. Gustav Adolfs kyrka 
kräver likt bebyggelsen på Nornan öppna ytor, 
där P. A. Halls terrass skapar en respektfull miljö 
gentemot kyrkan.

Här finns ett dilemma där frågan är hur många 
öppna ytor och torg Borås kan befolka. En tredje 
öppen yta kan ha motsatt verkan än vad som 
är tanken med torg och öppna ytor – avbefolka 

Genom arkitekturen 
går det att följa Borås 
industriella utveckling

Rörelsemönster inom och till programområdet. 
Mörkare färg är fler rörelser.

snarare än befolka. Det är därför av stor vikt att 
andra användningar än torg finns på den öppna 
ytan mellan institutionsbyggnaderna i kvarteret. 

Rörelsemönster och siktlinjer
Nornan placering i rutnätsstadens yttre del 
skapar både stråk och siktlinjer. Stråket mellan 
Gustav Adolfs kyrka och Sven Eriksons-
gymnasiet är utöver ett välanvänt stråk för 
personer som tar sig mellan områdena en av 
Borås längsta siktlinjer (cirka 800 meter). För 
att tydliggöra stråket finns det möjlighet att 
göra Stora Brogatan bilfri och förbättra passagen 
förbi Kungsleden. Sturegatan utgör också en 
lång siktlinje. Den används dock inte som stråk i 
samma omfattning.

Kartläggning av rörelsemönstret inom kvarteret 
visar på rörelser enligt illustrationen ovan. Stora 
Brogatan står för en majoritet av rörelserna, 
därefter Södra Kyrkogatan. Inom kvarteret går 
de flesta i en diagonal rörelse, förbi återvinnings-
stationen. Rörelser sker som mest i den västra 
delen av kvarteret.

Den mittersta delen av Nornan passeras sällan. 
En upphöjning utan trappa, en häck och gräs 
på platsen där det finns möjlighet att gå gör att 
det blir krångligt att ta sig förbi. Det finns en 
smal gångväg längs Gustav Adolfskolans fasad 
som används istället, mestadels av anställda 
inom programområdet. Upptrampade delar av 
buskage och gräs inom kvarteret vittnar dock 
om att personer försöker ta sig förbi Nornan i 
sydvästlig-nordostlig riktning på ett genare sätt.

Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken är 
framtaget för att möjliggöra den fem kilometer 
långa Viskans park. I den öppna remissen för 
programmet inkom synpunkter med önskemål 
om många förgreningar från parken till olika 
delar av staden. I stadsbyggnads programmets 
kartskiss finns en pil riktad mot Södra Kyrko-
gatan och i längden Nornan. Parkeringsplatserna 
längs Södra Kyrkogatan gör att gaturummet 
där är betydligt bredare än övriga i området, 
vilket gör att det finns ett stort utrymme mellan 
byggnaderna för att anlägga en park. Parken är 
ett bra tillskott till närområdet.

Kungsleden som en barriär
Avsnittet om Kungsleden under Trafik och 
kommunikationer visar hur Kungsleden 
begränsar Nornan. Även närområdet begränsas 
på samma sätt och staden delas in i en del öst 
och en del väst om Kungsleden. Det skapar en 
tydlig gräns mellan centrum och Lugnet, även 
om bebyggelsen på respektive sida leden har 
likheter. 

+
–



30 | Planprogram för kvarteret Nornan – Planeringsprinciper Planprogram för kvarteret Nornan – Planeringsprinciper | 31

Planeringsprinciper
Principerna utgör grunden för kvarterets fortsatta utveckling. Här sammanställs förutsättningar, 

vilka avvägningar som görs mellan användningar samt riktlinjer för nybyggnation. 

Sammanställning av 
förutsättningar
BEFINTLIGA BYGGNADER BEVARAS

Caroliskolan, Gustav Adolfskolan och 
Administrations byggnaden har höga kultur-
historiska värden och samtliga byggnader ska 
bevaras. Mindre justeringar kan göras för att 
anpassa byggnaderna till aktuell verksamhet. 
En förlängning av Administrationsbyggnaden 
behöver motiveras och noggrant ta hänsyn till 
byggnadens värde.

KRAV PÅ GESTALTNINGEN

Det ställs höga krav på gestaltningen av ny 
bebyggelse. Samtidigt som den ska framhäva 
befintlig bebyggelse ska den utnyttja ett av 
stadens mest exponerade lägen. Ny bebyggelse 
ska inte efterlikna den befintliga bebyggelsen, 
utan ska spegla sin tid. Gestaltningen ska ha en 
positiv påverkan på kvarterets sociala hållbarhet. 

INGEN MARKPARKERING

45% av programområdets yta utgörs av mark-
parkering för bil. I ett centralt läge är det inte en 
effektiv användning av marken. Den parkering 
som behövs ska i första hand anläggas under 
mark, i andra hand i parkeringshus.

FRAMHÄV OCH MÖJLIGGÖR STRÅK

Stråket Gustav Adolfs kyrka–Sven Eriksons-
gymnasiet används av många för att ta sig från 
stationsområdet till Stadshuset, Kulturhuset 
och Bäckängsgymnasiet. De diagonala stråken 
genom Nornan används som passage. Allmän-
hetens rörelser ska respekteras och stråken 
framhävas, både för gång och cykel.

GRÖNYTOR OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Parken inom kvarteret behövs som närpark, men 
kan flyttas till en bättre plats i kvarteret. För att 
skapa fler ekosystemtjänster bör hårdgjorda ytor i 
hög grad ersättas med grönska. Grönska som tas 
bort ska ersättas enligt gällande styrdokument. 

HANTERING AV KUNGSLEDEN

Kungsleden begränsar Nornan genom att orsaka 
buller, sämre luftvärden och risk kopplat till 
farligt gods. För att kunna skapa trevliga och 
trygga miljöer i och runt kvarteret och tillåta 
känsliga användningar behöver störningarna 
dämpas, exempelvis genom anpassad vegetation 
och byggnadsplacering.

PASSAGE FÖRBI KUNGSLEDEN

Kungsleden innebär ett avbrott för flera 
transport sätt och skapar ett behov av passager. 
Tunneln längs Stora Brogatan upplevs av många 
som otrygg. En ny tunnel med starkare koppling 
till stråket längs Stora Brogatan bör anläggas, se 
exempel på sida 36.

UTREDNINGSBEHOV

Kvarteret är bland annat utsatt för buller och 
sämre luftvärden och det finns risk för mark-
föroreningar. Utredningar krävs för att undersöka 
om marken är lämplig för känslig användning 
och om eventuella skyddsåtgärder behöver vidtas. 
Se mer information under Utredningsbehov.

LUCKTOMTER KAN FYLLA DELAR AV 

NORNANS ANVÄNDNINGAR

På fastigheterna Valhall 4/15 och Magne 12/13 
finns möjlighet att etablera liknande använd-
ningar som på Nornan.
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TUNNEL LÄNGS

STORA BROGATAN
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Bilparkering under 
eller över mark

Närpark UtredningsbehovKrav på  
gestaltning
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Användningar

Här lyfts de användningar som planprogrammet 
identifierar vara lämpliga. Vissa användningar 
har särskilda krav och vissa kräver särskilda 
utredningar för att kunna säkerställa lämpligheten. 
Dessa listas under respektive användning.

Kvarteret kan inte rymma samtliga använd-
ningar, därför är användningarna ordnade i tre 
prioriteringsgrupper. Prioritet 3 är inte uteslutet, 
utan kan förekomma i mindre mån än högre 
prioriteringar eller om behovet av en föreslagen 
användning har förändrats. Inför detaljplanering 
av kvarteret behöver ett ställningstagande göras 
för vilka användningar som planarbetet ska syfta 
till att möjliggöra. Nödvändig teknisk försörjning 
behöver ses över vid detaljplanearbete.

Prioritet 1

CENTRUMVERKSAMHET

Verksamheter som restauranger, caféer, bageri, 
butik eller liknande kan bidra till en ökad 
användning av kvarteret och till att centrum tar 
steget förbi Kungsleden. Kungsledens påverkan på 
denna användning bör studeras, exempelvis utifrån 
ventilation och buller.

LOKALER FÖR GYMNASIUM

Bäckängsgymnasiet har många elever och behöver 
mer yta. Om byggnaderna i programområdet 
bedöms lämpliga för skolverksamhet kan de 
användas efter behov. När de byggdes utformades 
de för skolverksamhet och delar dessutom 
arkitekt oniska detaljer med Bäckängsgymnasiet. 
Behövs mer yta än befintliga byggnader kan 
undervisningslokaler placeras under mark. Friytor 

Borås Stads förvaltningar är utspridda.

bör placeras och ordnas med hänsyn till elevernas 
och verksamhetens behov.

KOMMUNAL ADMINISTRATION

De kommunala förvaltningarna är utspridda i 
staden. Genom att samla dem underlättar det 
både för verksamheterna och för medborgare som 
besöker förvaltningarna. Då frigörs även ytor på 
de platser där förvaltningar och andra kommunala 
verksamheter är lokaliserade idag. Det öppnar 
upp för andra användningar på de platserna. 
I en växande stad blir även den kommunala 
organisationen större och i en framtid kan behovet 
av lokaler för dess verksamhet kräva mer ytor. 
Nornan utgör en naturlig lokalisering för detta. 

Detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra 
kommunal administration på Nornan bör 
föregås av en lokalresursutredning. Denna bör 
undersöka behov och de olika möjligheterna som 
finns kring lokalisering av kommunala verksam-
heter och hur lokaliseringen påverkar närom-
rådet. Läs mer under kapitlet Utredningsbehov.

GRÖNYTOR

Den befintliga parken inom kvarteret används 
sällan. Placeringen intill Kungsleden gör att 
parken är bullerutsatt och sällan används. För att 
dämpa bullernivåer inom kvarteret kan ytan för 
befintlig park behöva tas i anspråk. Parkområdet 
ska då prioriteras och få kvarterets bästa plats. 

Grönytor bör planeras i ett läge med gott om 
solljus och där trädens rotsystem inte störs 
av användningar under mark. Grönytor ska 
också utformas med fokus på trygghet. Mer 
inform ation om grönskans utformning och 
kompensationsåtgärder finns under kapitlet 
Utredningsbehov.

PARKERING

Parkeringsplatser för bilar kommer att försvinna 
i närområdet, både på Hugin 1 och Nötskrikan. 
När även markparkeringar på Nornan tas bort 
kan en brist av centrumnära besöksparkeringar 
uppstå. Parkering på Nornan bör täcka behovet 
av besöksparkering, parkeringsplatser som 
försvinner genom exploatering av Hugin och 
Nötskrikan, samt parkeringsbehov från använd-
ningar på Nornan. Det är viktigt att se en helhet 
i parkeringssituationen tillsammans med cykel, 
gång samt kollektivtrafik.

I första hand ska parkering anläggas under mark 
och i andra hand i parkeringshus. Gatuparkering 
kan styras in under mark eller garage. Möjlighet 
till parkering vid hämtning och lämning bör 
finnas. Markparkering i övrigt ska inte före-
komma. Parkering för cykel bör också planeras i 
attraktiva lägen för att främja användningen av 
cykel.

Parkeringssituationen, framförallt lokalisering 
av parkering, i ett större område måste bearbetas 
innan en detaljplan för området kan antas. 

Parkering ska i första hand 
anläggas under mark

MOBILITETSHUB

Andra transportlösningar, såsom bil- och cykel-
pool, kan erbjudas i en mobilitetshub. Där kan 
även mjuka åtgärder för att skapa tillgänglighet 
till platsen på andra sätt än med bil finnas. Även 
denna användning påverkas av parkeringsstrate-
gins utfall.

Prioritet 2

MÖTESPLATS FÖR NÄRINGSLIV, 

TJÄNSTEPERSONER OCH POLITIKER

Det finns ett behov av mötesplatser där 
näringsliv, tjänstepersoner och politiker kan 
mötas för att underlätta samverkan och dialog 
med varandra.
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LEKPLATS

Det finns inga lekplatser mellan stadsparken 
och vattentornet (se Lekplatser på sida 19 för 
karta). En lekplats på Nornan kompletterar det 
befintliga beståndet lekplatser väl och låter fler 
ha möjligheten att nå en lekplats inom Borås 
Stads angivna avstånd om 150 meter (Borås 
Stads grönområdesplan). Eftersom barn är 
känsligare än vuxna bör det dock säkerställas att 
godkända buller- och luftnivåer för lekplatser 
uppnås. Mer information finns under kapitlet 
Utredningsbehov.

Prioritet 3

TRÄFFPUNKT

Efter dialog med ungdomar framgick det att 
de upplever att det saknas platser i staden 
där det är möjligt att bara vara eller umgås 
genom aktiviteter. De önskade en plats för 
alla åldersgrupper med mycket grönska och 
aktiviteter som padel, pool, café, kiosk samt 
cykel- och spark cykeluthyrning. Sådana 
aktiviteter uppmuntrar till stadigvarande vistelse, 
vilket gör att buller- och luftnivåer kan behöva 
undersökas. Mer information finns under kapitel 
”Utredningsbehov”.

Denna användning har en lägre prioritering på 
grund av att kommunen ser att detta kan finnas 
på andra platser i staden. Högre prioriteringar 
drar större nytta av Nornans lokalisering.

BOSTÄDER

Borås växer och är i behov av fler bostäder. 
Bostäder i Nornans centrala läge bidrar till att 
förtäta centrum. Olika typer av bostäder kan 
vara lämpliga.

Nornan är dock inte den enda centrala fastig-
heten där det finns möjlighet att bygga bostäder. 

Nornan har också en unik möjlighet som inte 
finns på andra platser i staden, då kvarteret är 
lämpligt för en mängd olika användningar såsom 
park och kommunal service av olika slag. De 
föreslagna användningarna i prioritet 1 och 2 
är därför mer angelägna här, även om behovet 
av centrala bostäder är mycket stort. Bostäder 
kan istället planeras på lucktomter och som 
påbyggnationer som inte har samma möjligheter 
som Nornan har.

Om bostäder planeras på Nornan ska det 
säkerställas att buller- och luftvärden når lämpliga 
nivåer enligt gällande miljökvalitetsnormer. 

Konflikter mellan användningar

Träd och användningar under mark, i detta fall 
parkering eller lokaler under mark, kan utgöra 
konflikter. Träds rotsystem behöver olika mängd 
yta både horisontellt och vertikalt beroende 
på art. Användningar under mark kan hindra 
rotsystemen och därmed trädens hälsa.

Prövade men ej lämpliga användningar
FÖRSKOLA

Användningen förskola har prövats och det har, i 
samband med samråd och i dialog med Lokalför-
sörjningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen, 
konstaterats att förskola inte är lämpligt inom 
kvarteret. Dels för att utrymme för en lekgård 
saknas och dels för att lokaliseringen innebär 
ett stort utredningsbehov för att säkerställa 
att miljökvalitetsmål uppnås för buller och 
luftvärden. Miljökvalitetsmålet för kvävedioxider, 
60 mikrogram per kubikmeter, riskerar att 
överskridas. 

Nya byggnader och utformning
PLACERING

Planeringsprinciperna innebär att placering av nya 
byggnader inom kvarteret blir begränsad till vissa 
ytor. Dessa ytor är:

 » Längs Kungsleden
 » Vid den befintliga parken
 » Förlängning av Administrationsbyggnaden
 » Under mark

Byggnader längs Kungsleden bör fungera som 
bullerdämpning för kvarteret. De kan också 
utnyttja yta under mark. En lång byggnad måste 
brytas upp för att inte upplevas som en barriär. 
Exempelvis genom varierad fasad eller öppningar. 

Vid förlängning av Administrationsbyggnaden 
behöver skillnaderna mellan nytt och gammalt 
vara tydliga. Byggnader som placeras i kvarterets 
södra hörn kan med fördel utformas i samklang 
med den föreslagna tunneln på sida 36. 

Ytor under mark kan utnyttjas likt tillbyggnader 
till befintlig bebyggelse, eller som egna ytor. För 
att göra underjordiska ytor till en del av kvarteret 
kan öppningar mellan dem och markplan skapas. 
Det finns flera exempel på sådana lösningar i 
omvärlden – se bilder till höger.

ANPASSNING TILL BEFINTLIG BEBYGGELSE

Kvarterets befintliga byggnaders kulturhistoriska 
värden gör att ny bebyggelse behöver utformas på 
ett sätt som framhäver de befintliga byggnaderna. 
Det kan exempelvis ske genom att tydligt särskilja 
ny och befintlig bebyggelse med moderna 
byggnadstillägg så att kvarterets årsringar syns, 
låta byggnadernas fasader vara växtklädda och 
att bebyggelse placeras med ett större avstånd 
från befintlig bebyggelse. För att låta befintlig 
bebyggelse bära upp kvarteret på egen hand kan 
användningar placeras under mark. 

Hauser Plads i Köpenhamn. Lekplats med kontor under. 

Munkegaard Skole. En kulturhistoriskt värdefull skolmiljö 

byggdes ut under mark. Bild: Dorte Mandrup A/S.

Vertikala linjer – område för nya byggnader. 
Horisontella linjer – användning under mark.
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Ny tunnel

För att skapa en tryggare passage 
förbi Kungsleden kan en ny tunnel 
anläggas längs med Stora Brogatan 
under Kungsleden enligt skissen 
till höger. Förslaget illustrerar 
en bred tunnel avsedd för gång. 
Den är bred och ihop med god 
ljussättning och god utformning 
vid tunnelns öppningar kan 
den utgöra en trygg och effektiv 
passage förbi Kungsleden. Vid 
den östra öppning visar skissen 
trappor. Finns det även möjlighet 
för bland annat cyklister, scootrar 
och personer med barnvagn att 
använda passagen kan den minska 
Kungsledens barriäreffekt för fler. 
Det kopplar då ihop områdena öst 
och väst om Kungsleden. 

I samband med tunneln kan 
delen av Stora Brogatan öst om 
Kungsleden göras om till en gata 
med kraftigt reducerad biltrafik. 
Den kan sedan knytas ihop med 
stråket upp mot P. A. Halls Terrass 
vid Kulturhuset. Siktlinjen mellan 
Gustav Adolfs kyrka och Sven 
Eriksonsgymnasiet kan då inte 
bara ses sömlöst – det blir även 
möjligt att sömlöst röra sig längs 
den.

Ett förslag från 2007 som utvärderar en ny, bredare tunnel som 

följer Stora Brogatans sträckning. Skisser: Sven Hedlund.

Mot öst måste det finnas möjlighet för bland annat cyklister och personer med barnvagn att ta sig upp och ned. Tillgänglighets-

anpassning säkerställs enligt skissen med hiss vid intilliggande byggnad, som även har parkering i botten- och källarplan. 
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Programförslag
Förslagen är till för att visa hur programområdet skulle kunna utvecklas utifrån 

planeringsprinciperna. Två olika tolkningar av principerna presenteras. 

Förslaget baseras på

Alla listade användningar kan tillåtas. 

Ovan och under mark
Användningar flyttas under mark och nya byggnader 

framhäver den befintliga bebyggelsen.

BEBYGGELSE

Caroliskolan och Gustav Adolfskolan står i stort 
oförändrade och används till gymnasieverk-
samhet. Skolorna byggs ut genom att använda 
ytor under mark. Administrationsbyggnaden 
används till centrumverksamhet. Behövs mer 
yta för att få till ändamålsenlig användning 
kan byggnaden förlängas mot söder. I detta 
fallet genom en ”getingmidja”, som markerar 
skillnaden i byggnadsdelarnas ålder. Bordings 
Independent School, på bild till höger, kan ge 
inspiration till en utbyggnads formspråk.

Ny bebyggelse innehållandes kommunal 
administration uppförs längs Kungsleden och 
bidrar till att skapa en lugnare och tryggare miljö 
inom kvarteret. Kulturmiljön ska mötas med 
kvalitet – byggnaden är därför låg, utformas 
bullerdämpande och med hög arkitektonisk 
kvalitet som speglar sin egen tid. Den kan stå för 
sig själv samtidigt som den framhäver befintlig 
bebyggelse. Se exemplet The Acquarium till 
höger. 

Bordings Independent School kan ge inspiration till 

en utbyggnad av Administrationsbyggnaden..

The Acquarium – längs Kungsleden? Bild: Dorte Mandrup A/S.

UNDER MARK

För att skapa mer yta till gymnasium och parke-
ring anläggs undervisningslokaler respektive 
parkeringsplatser under mark. I anslutning till 
parkeringsplatserna placeras en mobilitetshub 
med både bil- och cykelpool för att främja det 
hållbara resandet. Entré och utfart lokaliseras i 
det nordvästra hörnet. 

1

Den underjordiska parkeringen och under-
visningslokalerna kan ha öppningar upp till 
marknivå, se exempel på sida 35. Samtidigt 
som mer yta skapas under mark utan att påverka 
kvarterets fotavtryck gestaltas också en modern 
och intressant miljö som kompletterar kvarteret. 

GRÖNSKA

Befintlig park flyttas till mitten av kvarteret och 
utformas för att tillföra ekosystemtjänster och 
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med fokus på trygghet. Hårdgjorda ytor ersätts 
av vegetation och genomsläppliga material.

STORA BROGATAN

En ny tunnel lik skissen på sida 36 anläggs. 
Stora Brogatan, längs Nornan, blir samtidigt 
i stort bilfri och utformas i likhet med stråket 
mot Gustav Adolfs kyrka, för att sedan knytas 
samman med P. A. Halls Terrass. Detta ökar 
stadskänslan och ger fotgängare och cyklister 

höjd prioritet i trafiken. Byggnaden längs 
Kungsleden och parkeringsytorna under mark 
kopplas ihop med tunneln och får då en direkt 
koppling till både västra sidan av Kungsleden 
och stråket mot öst. En koppling som leder inåt 
kvarteret kan också skapas.

Magne 12/13 och Valhall kan innehålla bostäder 
och parkering. Bordings Independent School 
kan ge inspiration till byggnationen även här. 

Användningar
Gymnasium

Centrumverksamhet
Kommunal administration

Parkering under mark
Mobilitetshub

Park
Lekplats

Magne och Valhall
BOstäder

Exempel på placering av användningar och funktioner. Skissen ger en bild av hur kvarteret skulle kunna utvecklas. Här 

placeras undervisningslokaler och parkeringsplatser med en mobilitetshub under mark som är kopplade till den nya tunneln. 
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Förslaget baseras på

Att det endast byggs över mark. 

Endast ovan mark 
Genom att inte bygga under mark behöver mer 

markyta tas i anspråk – nya byggnader ger här 

både ett större fot- och visuellt avtryck.

BEBYGGELSE

Befintliga byggnader föreslås användas till 
gymnasieverksamhet. 

En ny byggnad uppförs längs Kungsleden för 
att dämpa buller och skapa en lugnare miljö i 
kvarteret. Jämfört med förslag 1 blir byggnaden 
både bredare och högre för att kunna rymma ett 
parkeringsgarage. I det nordvästra hörnet följer 
byggnaden vägens form för att få plats med 
upp- och nedfart till garaget. Detta hörn ramar 
även in kvarteret och minskar buller. För att inte 
skapa ett gömt kvarter har hörnet en diagonal 
öppning där gående och cyklister kan ta sig 
igenom. 

Byggnadsdelen i söder mot öst anpassas efter 
gångstråket genom kvarteret genom att dras 
in i bottenplan. Denna del av byggnaden 
innehåller centrumverksamheter, förslagsvis med 
uteservering. 

Byggnadens fasad föreslås vara växtbeklädd likt 
Sege park, både inåt kvarteret och mot Kungs-
leden. Fasaden kopplar an både till parkstråket 
i norr och till parken inom kvarteret. Eftersom 
byggnadskroppen är mycket stor bryts den upp 
i sektioner och varierar i höjd för att undvika 
en alltför homogen struktur. Längs Kungsleden 
inrymmer byggnaden parkering, kommunal 
administration och byggnaden fungerar även 
som en mötesplats. 

2

Skiss på parkeringshuset Sege park. Fasaden är av 

trä och är växtbeklädd. Bild: Parkering Malmö.

Exempel på varierande fasad, Skagershuset i Stockholm.  

Bild: Åke E:son Lindman
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En park skapas i mitten av kvarteret. Den 
innehåller rekreationsmöjligheter, som ett 
utegym, för att aktivera kvarteret utanför den 
tid som gymnasie verksamhet pågår. Gymnasiet 
kan använda ytorna i kvarteret som gård och 
personer kan lätt ta sig till och från området, 
antingen genom stråken eller via parken.

STORA BROGATAN

En ny tunnel likt skissen på sida 36 anläggs. 
I samband med det minskas Stora Brogatans 
biltrafik mot öst så att Stora Brogatan kan knytas 
samman med stråket mot PA Halls Terrass och 
mot centrum. 

Magne 12/13 innehåller bostäder och 
kommunal administration och Valhall huserar 
parkering och bostäder.

Användningar
Gymnasium

Centrumverksamhet
Kommunal administration

Parkering i garage
Park

Mötesplats

Magne och Valhall
Bostäder

kommunal administration
parkering

Exempel på placering av användningar och funktioner. Skissen visar hur kvarteret skulle kunna utvecklas utifrån dagens läge med 

endast ytor ovan mark. Byggnaderna får ett större fotavtryck för att rymma samma mängd användningar som tidigare förslag.
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Utredningsbehov
Genomgång av utredningsbehov vid detaljplanearbete för att kunna 

tillåta vissa användningar samt generellt utredningsbehov.

Nornan behöver grönska. 
Utredningar ska studera 

hur vegetation kan 
förbättra livsmiljön

Buller
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartering 
är den maximala ljudnivå mellan 60-69 dBA 
för området mellan Caroliskolan och Admi-
nistrationsbyggnaden och även framför Gustav 
Adolfskolan. Den ekvivalenta bullernivån är 
mellan 50-54 dBA mellan Caroliskolan och 
Administrationsbyggnaden. Därifrån mot Kungs-
leden går ljudnivåerna från 55-59 dBA till 60-64 
dBA på resterande ytor. 

Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd har 
beslutat att minst 75 % av de delar av en skolgård 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verk-
samhet ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA (Fast) maximal ljudnivå. (Diarienummer 
2018-1431). Övriga vistelseytor inom skolgården 
ska klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
(Fast) maximal ljudnivå. Gällande den maximala 
ljudnivån bör den inte överskridas mer än 5 ggr 
per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Om känsliga och/eller mindre känsliga 
markanvändningar planeras att tillåtas behöver 
en bedömning göras om vilka åtgärder som 
ska vidtas som säkerställer att bullervärden 
når de riktnivåer som gäller för den specifika 
användningen. 

Ekvivalent ljudnivå enligt Borås Stads 

översiktliga bullerkartering.

Markföroreningar
Det har inte funnits någon verksamhet inom 
kvarteret som kan misstänkas ha släppt ut farliga 
ämnen, bortsett från eventuella föroreningar 
från parkeringarna. Däremot har det funnits 
kemtvättar och ett tryckeri i närområdet. 
Kemi kalier från dessa kan spridas både ner- och 

Borås Stads översiktliga kartering av markföroreningar.
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uppströms, vilket gör att de kan ha tagit sig 
till Nornan. Störst risk för påverkan finns vid 
nummer 2 och 3 på kartan. Vid detaljplanering 
bör en översiktlig markmiljö utredning göras 
för att utesluta föroreningar och säkert kunna 
medge den planerade markanvändningen.

Geoteknik
I kommande detaljplan behöver markförhållan-
dena undersökas och markens lämplighet redo-
göras för den planerade användningen. Markens 
lämplighet bör utredas utifrån geologiska och 
geotekniska förhållanden.

Luftvärden
Den övergripande luftutredningen från SMHI, 
som ska fungera som planeringsunderlag, visar 
att timmedelvärdena för kvävedioxid ligger i 
intervall 54-72 mikrogram per kubikmeter på tre 
sidor av fastigheten. 

De platser med högst värden avseende luftkva-
litet är de med bebyggelse på båda sidor om en 
starkt trafikerad väg. Det slutna gaturummet, 
ihop med trafikljus, verkar betyda mer för 
halterna än högre mängd trafikflöden. Det finns 
därför en risk att få de halter som finns vid 
mätstationen (platsen med högst värden i Borås) 
på trottoaren längs Kungsleden.

Urban grönska som trädplantering, gröna fasader 
och tak kan förbättra luftkvaliteten, sommar 
som vinter, med rätt växtval. Hur en renande 
effekt på luften kan ske genom vegetation ska 
ingå i en luftutredning.

Även byggnaders utformning påverkar luftkvali-
teten. En exploatör behöver vara redo att studera 
utformning av byggnad/er längs Kungsleden om 
ytterligare åtgärder behövs utöver trafikåtgärder 
och vegetation anpassad för att förbättra 
luftkvaliteten. 

Övergripande luftutredning från SMHI. Miljökvalitetsmål 

för kväveoxider riskeras att överskridas på Nornan.

Kompensationsåtgärder, 
grönska och skyddad natur
Alla ingrepp i naturvärden i området ska 
kompenseras. Grönområdets funktion och värde 
ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, 
så att en balans uppnås. Om kompensation blir 
aktuellt ska den som exploaterar bekosta den. 
Kompensationen ska utgå ifrån närhetsprin-
cipen, där kompensation sker så nära ingreppet 
som möjligt. Hur de specifika värdena som tas 
bort kompenseras på bästa sätt bör utredas. 

Hur grönska kan nyttjas för bullerdämpning, 
förbättring av luftkvalitet och dagvattenhante-
ring ska utredas under detaljplaneprocessen. 

BIOTOPSKYDD

Det finns alléer inom Nornan som kan 
om fattas av det generella biotopskyddet. En 
inventering av dessa bör göras och om det är 
aktuellt att ta bort dem, eller om risk finns 
för att dessa påverkas negativt av byggnation, 
ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. Detta 
bör göras parallellt med planprocessen. Innan 
biotopskyddsdispens söks bör en utredning av 
områdets betydelse för rödlistade eller skyddade 
arter i ett landskapsperspektiv genomföras.

I planprogrammet föreslås förändringar som kan 
påverka allén längs med Kungsleden som består 
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av fyra lindar och två tallar (se karta på sida 
16). Avvägningen motiveras genom att: 

 » stora delar av kvarterets hårdgjorda ytor 
ersätts av grönytor som kan tillföra nya och 
kompensera för de ekosystemtjänster som 
går förlorade, exempelvis genom att anlägga 
en ny allé med lindar inom kvarteret, 

 » bullersituationen förbättras genom uppfö-
randet av en byggnad längs Kungsleden, 

 » befintliga byggnaders kulturhistoriska 
värden bevaras bäst genom denna placering,

 » ny bebyggelse behövs för att kunna finan-
siera förbättringsåtgärder för stadsmiljön, 
som den föreslagna tunneln, inom och runt 
kvarteret.

Befintlig allé, som kan påverkas negativt av 
programförslagen, utgörs av relativt tillvuxna 
träd. Alla förutom två mindre lindar är för stora 
för att flytta. För att inte förlora de eko system-
tjänster som äldre träd bidrar med kan större 
träd planteras från start. Utifrån biologisk mång-
fald är bedömningen att de värden som allén 
längs Kungsleden tillför kan kompenseras med 
en ny allé eller återplantering inom kvarteret.

Lokalresursutredning
Borås Stads olika förvaltningar är utspridda i 
staden, se karta på sida 32. I en växande stad 
blir den kommunala organisationen större och 
behovet av lokaler för dess verksamhet kan kräva 
mer ytor. Om samlokalisering av arbetsplatser 
övervägs på Nornan bör en lokalresursutredning 
tas fram inför planarbete för att undersöka behov 
och lokalisering. I denna bör också lokalise-
ringens effekt på trafikrörelser inkluderas. 

Dagvatten
Till kommande detaljplanearbete behövs 
dagvattenutredningar som visar på möjligheter 
till fördröjning och rening.

Om kommande detaljplan möjliggör garage, 
källare eller annan underjordisk anläggning 
behöver grundvattennivåerna undersökas. 
Anläggningarnas lämplighet behöver redovisas 
utifrån grundvattennivåerna, behov av grund-
vattenpumpning samt risk för sättningar på 
omgivande byggnader.

Skyfall
Vid detaljplanering behövs en beskrivning av 
konsekvenserna av ett skyfall inom planområdet, 
minst ett klimatanpassat 100-årsregn. Framkom-
ligheten till och från planområdet ska beaktas, 
liksom planens eventuella påverkan på området 
utanför planområdet. Eventuella skyddsåtgärder 
behöver beskrivas och säkerställas. I bedöm-
ningen bör hänsyn tas till bland annat ytavrin-
ningsvägar, lågpunkter och instängda områden. 

Trafik-/parkeringsutredning
Planeras samlokalisering av arbetsplatser, ett 
större parkeringsgarage eller liknande använd-
ning som bidrar till att generera ökad trafik bör 
effekten på trafik och rörelsemönster studeras. 
Hur eventuella trafik- och parkeringslösningar 
på Nornan påverkar rörelsemönstrena i centrum 
och omgivningen bör studeras. 

Farligt gods
Kungsleden har ett förbud mot farligt gods men 
det finns några få undantag, bland annat vissa 
brandfarliga vätskor såsom diesel. Det är dock 
få transporter som utnyttjar undantaget från 
förbudet. Uppstår det anledningar att utreda 
farligt gods vidare kan detta göras bland annat 
genom målpunktsanalys. Mer information finns 
i Länsstyrelsens samrådsyttrande.

Lucktomter
Vilka funktioner som bör förläggas på Nornan, 
Magne 12/13 och Valhall behöver studeras 
närmare vid detaljplanearbete.

Genomförande
Kort om genomförandefrågor.

Marken inom programområdet ägs av Borås 
Stad och om den framtida bebyggelsen endast 
kommer tillgodose kommunala behov bebygger 
troligtvis kommunen själv marken. Om det 
kommer att bli aktuellt med ett parkeringsgarage 
kommer detta sannolikt att byggas i samarbete 
med Borås Kommuns Parkerings AB. I de fall 
det kommer att bli aktuellt att bygga bostäder, 
eller projekt där bostäder ingår, kan marken 
komma att markanvisas till en privat aktör. 
Aktuell information om markanvisningspro-
cessen hittas på Borås Stads hemsida, boras.se/
markanvisning.

Planprogrammet föreslår känsliga användningar 
som skola och lekplats. En detaljplan som 
medger dessa användningar kan enbart antas 
efter att säkerställande av respektive miljökvali-
tetsnormer är uppfyllda för användningarna.

Eftersom planprogramområdet ligger i centrala 
Borås så gäller kommunalt huvudmannaskap i 
området. Om någon mark kommer att läggas 
ut som allmän platsmark, till exempel som park 
eller gata, i kvarteret Nornan är det således 
kommunalt huvudmannaskap som gäller. Detta 
innebär att kommunen ansvarar för iordningstäl-
lande och skötsel av allmän platsmark. Exploa-
tören, det vill säga den som kommer att bygga, 
och senare de framtida fastighetsägarna ansvarar 
för åtgärder på kvartersmark. Kvartersmark kan 
förutom byggnader även bland annat innehålla 
gator och vägar. Exploateringskostnader som 
exploateringar inom planprogramområdet ger 
upphov till, exempelvis trolig kostsam flytt av 
ledningar, ska bekostas av exploatören.

Inom planprogramområdet är idag stora ytor 
hårdgjorda och används för parkering men det 
finns även några mindre ytor av parkliknande 
karaktär där ett antal träd växer. Genomförandet 
av planprogrammet kommer att innebära en 
klar förbättring av stadsmiljön dels i och med att 
flertalet av de stora hårdgjorda parkeringsytorna 
försvinner och dels av att möjligheten är god att 
utöka de gröna ytorna. För att detta plussum-
mespel ska kunna ske innebär det att ett antal av 
de befintliga träden måste tas ned men att dessa 
mer än väl kan kompenseras genom att träd 
planteras i de nya utökade grönytorna.

För Stora Brogatans passage av Kungsleden 
föreslår planprogrammet en tunnel under 
Kungsleden. Detta förbättrar trafiksituationen 
och säkerheten i området och gör det även tryg-
gare och smidigare att röra sig förbi Kungsleden. 
Det är således en kommunal angelägenhet att 
tunneln genomförs. Exploatering inom plan-
programområdet samt eventuell exploatering av 
Magne 12/13, som även den ägs av Borås Stad, 
kan bidra till finansieringen av tunneln.

http://boras.se/markanvisning
http://boras.se/markanvisning
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Programsamrådsredogörelse
Sammanfattning av samrådet, samrådsredogörelsen och vilka förändringar som har gjorts.

Samrådets upplägg

Planprogrammet var ute för samråd mellan 
den 3 juni – 13 augusti 2021. Ett digitalt 
samrådsmöte hölls och det fanns möjlighet att 
boka enskilt möte med handläggaren. Det har 
också varit möjligt att skicka in synpunkter via 
en enkät. 

Inkomna yttranden delas upp i tre kategorier: 

 » Yttrande från remisspart 
 » Yttrande från sakägare 
 » Enkätsvar

Enkäten har funnits tillgänglig på hemsidan för 
planprogrammet under samrådstiden. Den har 
också hänvisats till i marknadsföring i sociala 
medier, Borås Tidning och på skyltar på Nornan. 
I enkäten ställdes frågan ”Vad vill du se i kvar-
teret Nornan?” med fritext som svarsmöjlighet. 

Hela samrådsredogörelsen, med samtliga 
yttranden och kommentarer, finns som en bilaga 
till planprogrammet.

Sammanfattning av 
programsamrådsredogörelsen

Totalt har 16 remissparter och sakägare yttrat 
sig. Utöver dessa har 10 enkätsvar inkommit. 

Yttrandena och svaren handlar till stor del om 
trafikfrågor. Där ingår önskemål som minskning 
av biltrafik, samma eller större parkeringsmöj-
ligheter och att minska Kungsledens negativa 
effekter samt dess barriäreffekter mot centrum. 
Det önskas även åtgärder som främjar cykling.

Många yttranden innehöll också synpunkter på 
gestaltningen av området. Däribland en diskre-
pans mellan planeringsprinciperna som handlar 
om bevarande av kulturmiljön, samtidigt som 
Administrationsbyggnaden byggs ut i program-
förslagen. Det förekommer även önskemål om 
att ingen ny bebyggelse ska uppföras på Nornan. 
Den mest förekommande synpunkten handlar 
om att kvarteret bör innehålla mer park och 
mer gröna miljöer, dels som en kontrast till 
omgivningen, dels förbättrad luftmiljö och dels 
av rekreationella anledningar. Därtill anses att 
trygghetsåtgärder behövs.

I yttranden framförallt från remissparter inkom 
information kring utredningar som behöver 
göras i detta planprogram och vid detaljpla-
nering. Exempelvis att risken för att få starkt 
försämrade luftförhållanden är stor om Nornan 
bebyggs med en hög fasad längs Kungsleden 
samt att en geoteknisk beskrivning behöver ingå 
i programmet. 

Slutligen behandlar vissa yttranden samhällspla-
nering i stort. Exempelvis att det är olämpligt 
med förskola inom kvarteret, att kvarteret ska 
vara kvar i kommunal ägo och ett förslag till ett 
alternativt programområde. Önskemål inkom 
också om att sträva efter att utöka centrum 
förbi Kungsleden, varvid många tyckte att den 
föreslagna tunneln är bra. För detta ändamålet 
inkom också tankar kring att gräva ned 
Kungsleden. 

Förändringar i programmet

Samrådsyttrandena har lett till att planpro-
grammet har reviderats. Innehåll vad avser 
användning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

 » Information har lagts till om att det inför 
detaljplanering av kvarteret behöver göras 
ett ställningstagande för vilka användningar 
som planarbetet ska syfta till att möjliggöra.

 » Centrumverksamhet har lagts till som en 
lämplig användning.

 » Förskola har tagits bort som en lämplig 
användning. 

 » Ett avsnitt om prövade användningar som 
sedan har bedömts olämpliga har lagts till i 
planeringsprinciperna. 

 » Sammanfattningen av förutsättningarna i 
planeringsprinciperna har gjorts tydligare. 
Däribland tydligare ställningstaganden för 
parkering under mark och mer grönska 
inom kvarteret.

 » Förslag till utbyggnad av Administrations-
byggnaden mot väst har tagits bort. 

 » En övergripande geologisk beskrivning har 
lagts till. 

 » Information om utredningsbehov har 
justerats för farligt gods, luftutredning, 
trafik-/parkeringsutredning, dagvatten 
och skyfall. Utredningsbehov kopplat till 
förskoleverksamhet har tagits bort.

 » Programförslagen har justerats med 
anledning av ovan förändringar. De har även 
förtydligats.

 » Mindre redaktionella ändringar har gjorts.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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