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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till detaljplan för
del av Druvefors, Nejlikan 3 m fl för antagande.
Huvudsyftet med planen är att på nuvarande tomt för
f d Rowells ge förutsättningar för uppförande av bostäder
intill Viskan på Druvefors.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för del av Druvefors, Nejlikan 3 m fl antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden

Planförslaget innebär att ett 20 våningar högt punkthus
kan placeras i fonden på Druveforsvägen och att ett 7
våningar högt hus kan byggas mellan det nya punkthuset och korsningen Kyrkogårdsgatan – Druveforsvägen.
Sammanlagt rymmer planförslaget c:a 110 nya lägenheter.
Parkeringen förslås i huvudsak lösas i garage under mark.

Utdrag ur protokoll

Planen medger centrumverksamheter i första våning i
husen.

Ärendenr

Befintlig parkering i planområdets södra del förslås
omvandlas till anlagd park och en strandpromenad förslås
utmed Viskan från Kyrkogårdsgatan till Alvestagatan.
Det utmärkta läget med gångavstånd till centrum och
Södra torget, som är knutpunkt för stadstrafiken innebär
stora miljövinster. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas i
stor utsträckning vilket bidrar till en hållbar utveckling.
Bostäder i området bidrar också till en ökad trygghet och
säkerhet samtidigt som stadsmiljön blir mer levande.
Enligt genomförandebeskrivningen ansvarar exploatören
för samtliga investeringar för bostadsbebyggelsen inom
detaljplaneområdet. Borås Stad ansvarar för genomförandet av parkanläggningen.
Kommunstyrelsen anser att Samhällsbyggnadsnämnden
har genomfört planuppdraget på ett föredömligt sätt med
tanke på det inträngda läget, närheten till Viskan och ambitionen att skapa ett landmärke i södra delen av centrum.
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Anteckningar

Från Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit
yttrande.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplanen samt
att	överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för
antagande.

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

Detaljplan för del av Druvefors
NEJLIKAN 3 m.fl.
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING

B 347

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder inom ett område intill Viskan i Druvefors.
Ett sammanhängande allmänt gångstråk ska skapas
utmed Viskans östra strand.
Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning med
ﬂer bostäder och gångstråk utmed Viskan. Förslaget
ger möjlighet att uppföra en stadsmässig bebyggelse
med utsikt mot Viskan. Utöver bostäder medges även
centrumändamål i bottenvåning.
Avsikten är att Hökerum Bygg AB ska uppföra
sammanlagt ca 110 lägenheter i ﬂerbostadshus. Ett 20
våningar högt punkthus placeras i fonden av Druveforsvägen sett från norr och skapar en visuell kontakt
mellan Druvefors och centrala Borås. En byggnad med
bostäder i 7 våningar placeras mellan det nya punkthuset och Kyrkogårdsgatan.
Det beﬁntliga gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en naturlig fortsättning på Borås centrum.
Parkering sker i huvudsak i garage under mark.
En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning att planens genomförande inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan.
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Planbeskrivning

Ett 20 våningar högt punkthus placeras i fonden på
Druveforsvägen och skapar en visuell kontakt mellan
Druvefors och centrala Borås. Ett hus i 7 våningar
placeras mellan det nya punkthuset och korsningen
Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen. Det beﬁntliga
gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en
naturlig fortsättning på Borås centrum.

1. Inledning

Parkering sker i huvudsak i garage under mark.

1.1 Planens syfte

Viskan ingår som öppet vattenområde i planområdet.

Detaljplan för del av Druvefors,
NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad den 28 november 2011, reviderad 12 mars 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom Nejlikan 3 intill Viskan. Ett
sammanhängande allmänt gångstråk skapas utmed
Viskans östra strand.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning med
ﬂer bostäder och gångstråk utmed Viskan. Förslaget
ger möjlighet att uppföra en stadsmässig bebyggelse
med utsikt mot Viskan. Ny bebyggelse kan till stor
del nyttja redan utbyggd infrastruktur och service.
Planområdet rymmer sammanlagt ca 110 lägenheter i
ﬂerbostadshus. Utöver bostäder medges även centrumändamål i bottenvåning. Utmed Viskans östra strand
kan ett allmänt gångstråk skapas genom att området
blir allmän plats, naturmark.

1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen hör också illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse. Efter utställning/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.

Planområdets läge i Borås (område markerat med lila).
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1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget söder om Borås centrum i
stadsdelen Druvefors Avståndet till Rådhuset i centrum är drygt 800 meter. Planområdet omfattar fastigheten Nejlikan 3 och del av Druvefors 1:1, även del
av Viskan ingår i detaljplanen. Planområdet avgränsas
i öster av Druveforsvägen, i väster av S:ta Birgittas
griftegård, i norr av Kyrkogårdsgatan och i söder av
Druveforsbron. Planområdet omfattar ca 1,2 ha.
1.4.2 Markägare

Markägoförhållanden framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen. Marken inom Nejlikan
3 är privatägd, i övrigt ägs marken av Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden

cykelvägnätet ska byggas ut och andelen bullerstörda
bostäder från traﬁk ska minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.
2.3 Översiktliga planer/Översiktsplan

Gällande översiktsplan antagen 2006 (ÖP06), anger
grunddragen för mark- och vattenanvändningen och
behandlar bebyggelseutvecklingen inom Borås Stad.
För det aktuella planområdet anges att området längs
Druveforsfallen in mot centrum bör förädlas och
utvecklas med bostäder och promenadstråk. Planförslaget följer översiktsplanens spelregler om hållbar
utveckling. Förtätning med bostäder i centrala lägen
på tidigare använd mark innebär ett eﬀektivt nyttjande
av staden och dess system, t ex kollektivtraﬁk, gatuoch ledningsnät, social och kommersiell service.
2.4 Grönområdesplan

2.1 Miljökvalitetsmål

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, låg energiförbrukning),
Giftfri miljö (marken kommer att saneras från föroreningar), Levande sjöar och vattendrag (dagvatten
hanteras för att minimera föroreningar till Viskan),
God bebyggd miljö (komplettering med ﬂer bostäder i
ett attraktivt läge nära centrum och Viskan, störningar
hanteras).
2.2 Miljömål för Borås

Miljömål för Borås antogs av kommunfullmäktige
2008. Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart
samhälle genom energiskt och långsiktigt miljöarbete.
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är 14 aktuella
för Borås. Utöver de nationella miljömålen ﬁnns även
ett kunskapsmål.
De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling. All samhällsplanering och
allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och vacker
miljö med kretsloppstänkande. Miljömålet God bebyggd miljö anger att den bebyggda miljön ska skapas
i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö.
Miljömålet Energi och traﬁk anger att människors
påverkan på klimatet inte ska vara skadlig, att luften
ska vara så ren att den inte skadar människor, djur
eller växter, att bara naturlig försurning ska ske i mark
och vatten. I första hand ska ny bebyggelse anslutas
till fjärrvärme och ingen el eller olja ska användas
för uppvärmning. Ny bebyggelse ska placeras med
goda förutsättningar för kollektivtraﬁk. Gång- och

Grönområdesplanen, antagen av kommunfullmäktige
1995, anger att en upprustning bör ske av vegetationen utmed Viskan samt att ett genomgående
gång- och cykelstråk bör anläggas utmed stranden.
Detaljplanen innebär att en länk i gångstråket på
Viskans östra sida kan genomföras i enlighet med
Grönområdesplanen.
2.5 Nollvisionen/Trafiknätsanalys för Borås

Enligt traﬁknätsanalys för Borås, 1998, utgör riksväg 40 genomfart/infart och Druveforsvägen och
Kyrkogårdsgatan är länkar i huvudvägnätet. Längs
Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan löper gc-vägar
som utgör del i det övergripande cykelnätet. Vägnätet
för bil och busstraﬁk bedöms ha god till mindre god
framkomlighet medan kvaliteten på det övergripande
cykelnätet är låg.
2.6 Gång- och cykelplan för Borås

Gång- och cykelplan för centralorten, 1998, redovisar
en framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs
södra sidan av Kyrkogårdsgatan.
2.7 Gällande detaljplaner

Nejlikan 3 omfattas av detaljplan nr 323 från 1965
som anger handelsändamål för kvarteret. Viskan och
nuvarande parkering söder om Nejlikan omfattas av
detaljplan nr 278 från 1961, Viskan är specialområde
– vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas.
Beﬁntlig parkering är allmän plats – park. Norr om
planområdet gäller detaljplan nr 1100 (Kamelian 2 m
ﬂ), laga kraft 2008-02-13 med genomförandetid till
2018-02-13. Detaljplanen anger kvartersmark parkering med en byggrätt, 4,5 meters totalhöjd för parkeringen inom Kamelian 2. Korsningen Druveforsvägen,
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Kyrkogårdsgatan och Kellgrensgatan kan byggas om
till en cirkulationsplats för att öka framkomlighet och
traﬁksäkerhet.

ytterligare exploatering. En tätare bostadsbebyggelse
bidrar till ett eﬀektivare utnyttjande av t ex kollektivtraﬁk och fjärrvärme.

S:ta Birgittas griftegård är planlagd som område för
begravningsändamål enligt gällande detaljplan nr 101
från 1936. Viskans västra strandremsa är allmän plats
– park eller plantering. Druveforsbron är redovisad
som del av vattenområde tillgänglig för allmän gatutraﬁk och Druveforsvägen utgör allmän plats – gata i
gällande detaljplan nr 244 och 225.

Enligt Handlingsplan för bostadsbyggande 2010
– 2013 ingår Kvarteret Nejlikan med 60 bostäder i
ﬂerbostadshus utbyggt år 2013. Upplåtelseformen är
bostadsrätt.
2.11 Stadsbyggnadsprogram

I ”Staden vid Viskan”, stadsbyggnadsprogram för
Borås, som utgör ett underlag till översiktsplanen,
behandlar området söder om riksväg 40, kvarteret
Kamelian m ﬂ. ”Framförallt söder om motorvägen
ﬁnns mark som kan användas för en blandning av
bostäder och verksamheter i bra lägen. Det kan bli
ett spännande område där vattenkontakten och
industrihistorien skapar en attraktiv bostadsmiljö nära
stadskärnan. Vegetationen längs ån kan glesas ur för
att öka känslan av trygghet i miljön. Broar kan förena
miljöerna på olika sidor av Viskan.”
2.12 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2010-10-19 §309 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Nejlikan 3 m ﬂ. Planändringen har initierats
av Hökerum Bygg AB.
2.13 Planprogram

Planarbetet har inte föregåtts av planprogram.
Gällande detaljplaner i närområdet.
2.14 Behovsbedömning
2.8 Kulturmiljöprogram för Borås

Norr om planområdet ﬁnns fd Åkelunds Bomullsspinneri (inrymmer Textilmuseet) som ingår i Värdefulla
kulturmiljöer i Borås, 2001. Området utgör ett
fd industriområde vid Viskan av högt teknik- och
arkitekturhistoriskt värde. Det ﬁnns ﬂera industribyggnader i närområdet som ger en god bild av textilindustrins expansion och utveckling från 1880-talet till
1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula
tegel- eller putsfasader i tidstypiska byggnadsstilar.
2.9 Naturvårdsprogram

En behovsbedömning har gjorts i enlighet med
plan- och bygglagen, miljöbalken och förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar. Slutsatsen är att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras. Samråd har skett med länsstyrelsen.
Länsstyrelsen instämmer i svar 2011-04-07 att planens
genomförande inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan. Planens konsekvenser beskrivs i avsnitt
6. Konsekvenser.
Fd Åkelunds Bomullsspinneri (Textilmuseet) ger karaktär
till närområdet.

Viskan ﬁnns inte upptagen i ”Skyddsvärd natur i
Borås, 2001”.
2.10 Bostadsförsörjningsprogram

Kommunfullmäktige antog ett Bostadsbyggnadsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande 16 april
2009. Målet är att Borås ska växa. Möjlighet till
nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter
eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för
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3. Avvägning enligt miljöbalken och
plan- och bygglagen
Ny bebyggelse inom området bedöms överensstämma
med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden i 3:e
kapitlet. Riksväg 40 som är belägen norr om planområdet är riksintresse för kommunikationer. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt
då traﬁkökningen på Rv 40 till följd av planen blir
marginell. Detaljplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormer enligt 5:e kapitlet miljöbalken
överskrids.
Förordnande om strandskydd enligt miljöbalken för
Viskan är 100 meter, både på land och i vattenområdet. Strandskyddet är upphävt för kvartersmark i
gällande detaljplaner. När en detaljplan upphävs eller
ändras återinträder strandskyddet dock automatiskt.
Avsikten är att upphäva strandskyddet inom föreslagen
kvartersmark.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel. Detaljplanen
innebär en komplettering med ﬂer bostäder centralt i
Borås. Fler bostäder centralt är angeläget för utvecklingen av staden. Platsen bedöms vara lämplig för
ändamålen. En förutsättning för boendes hälsa är att
traﬁkbullerstörningar hanteras enligt detaljplanens
bestämmelser.

Viskan passerar under Wijndrufsbron och vidare genom
planområdet.
Under asfalten/det organiska ytjordskiktet (mulljord)
utgörs jordlagren överst av ett lager fyllnadsmassor.
Fyllnadsmassorna är av varierande karaktär och består
av tegel, grus, sand, glas och kol. Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 2 och 2,5 m.
I områdets norra delar underlagras fyllnadsmassorna
av gyttja varvat med silt och sand ner till ca 4,5-6 m.
I en punkt centralt i området påträﬀades relativt fast
siltig lera under fyllnadsmassorna. Gyttjan/silten/sanden och leran underlagras av ett ca 3-4 m mäktigt
lager fast lagrad friktionsjord på berg.
Djup till fast botten uppmättes inom området till mellan ca 7,5 och 10,5 m. Väster om ån uppmättes djup
till fast botten till mellan ca 9 och 12,5 m.
4.1.3 Geohydrologi

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

Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda eller
bebyggda ytor. Inom Nejlikan 3 ﬁnns en smal remsa
närmast Viskan som är bevuxen med gräs, sly och
lövträd. I strandkanten ﬁnns en zon med vass.
I området söder om kv Nejlikan ﬁnns större lövträd
i gränsen mot Druveforsvägen. Området mellan parkeringen och Viskan består av en gräsyta och närmast
Viskan växer större lövträd och sly.
Markytans nivåer sluttar svagt ner mot Viskan och
varierar inom planområdet mellan ca +131 och +135.
Lutningen på slänterna ner mot Viskan är måttlig
och varierar mellan ca 1:2 och 1:3. Höjdskillnaderna
mellan släntkrön och släntfot är dock större centralt
utmed Viskans västra strandkant.
4.1.2 Jordlager

En geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, se
bilaga till detaljplanen.

I områdets västra del rinner Viskan i nord-sydlig
riktning . Enligt uppgift från Tek niska förvaltningen,
Borås Stad, har lägsta lågvatten i Viskan uppmätts till
+130,83. Högsta högvatten är uppmätt till +131,6 och
medelvatten till +131,0. Vattenytans nivåer regleras
med hjälp av ett så kallat skibord precis söder om Kv
Nejlikan, varför nivåerna är relativt säkra.
Vattenyta i provtagningshålen har noterats på nivåer
varierande mellan ca 0,5 och 2,5 m djup under
markytan. Jordlagren inom planområdet utgörs till
stor del av permeabla jordarter, alternativt skikt med
permeabla jordarter som står i direktkontakt med
Viskan. Grundvattennivån inom området bedöms
därför korrelera med vattennivåerna i Viskan.
4.1.4 Erosion, stabilitet och sättningar

Inga tecken på erosion noterades vid platsbesök.
Slänterna ner mot vattnet var i huvudsak jämna och
gräs- och trädbevuxna. För nuvarande förhållanden
samt planerad byggnation i området behövs inga
åtgärder med avsikt på erosion utföras. Eftersom de
naturliga jordlagren innehåller jord (t ex sand och silt)
som är erosionskänsliga så kan det dock ﬁnnas risk
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för framtida erosion. Framtida erosion kan orsakas av
klimatförändringar som t ex högre vattenstånd eller
ökande vattenﬂöden. Därmed bör erosionförhållanderna längs Viskan ses över med jämna mellanrum.

Lägsta nivå för grundläggning är +131, 3 meter över
grundkartans nollplan. Garage/källare ska utföras med
vattentät betong. Schakt för parkeringsgarage bör
preliminärt utföras inom spont.

Områdets totalstabilitet bedöms inom hela området
vara tillfredställande för beﬁntliga förhållanden.

4.1.6 Radon

Stabiliteten inklusive last från gångvägen utmed Viskan bedöms vara tillfredställande, förutsatt att marken
inom ett avstånd om 3 meter från släntkrön lämnas
obelastad. Last från byggnader och uppfyllnader inom
kvartersmark ska tas om hand medelst pålgrundläggning och lastkompensation.
En kontroll av lokalstabiliteten närmast Viskan bör
utföras i samband med detaljprojektering av gångvägens nivåer och exakta läge.
Allt organiskt material är sättningsbenäget och bör, i
anslutning till planerade byggnader, schaktas ur innan
byggnation. Detta bör studeras vidare vid detaljprojektering av byggnaderna. En viss sammanpressning
av de organiska jordlagren kan dock antas ha skett, på
grund av beﬁntliga fyllnadsmassor som överlagrar de
organiska lagren.
4.1.5 Grundläggning

Större och mer sättningskänsliga byggnader bör
preliminärt grundläggas på stödpålar till berg. Detta
gäller framför allt byggnader som planeras uppföras
inom område med organiskt material. Lätta och
sättningståliga byggnader, t ex förråd, kan preliminärt
grundläggas direkt på platta på mark inom område
med friktionsjord. Ledningar bör förses med ﬂexibla
anslutningar för att förhindra brott om marken kring
byggnaderna sätter sig.

En radon- och gammastrålningsmätning bör i byggskedet utföras i nivå med terassbotten.
4.1.7 Fornlämningar/kulturminnen

Kända fornlämningar saknas inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse

Kvarteret Nejlikan har ingått i det område som
Druvefors Väveri AB bedrivit verksamhet i. I kvarteret uppfördes en kontors- och lagerbyggnad 1906.
Druvefors Väveri lade ner sin verksamhet 1956.
Rowells postorder (senare H&M Rowells AB) tog över
och uppförde en ny byggnad 1959. En tillbyggnad
uppfördes 1967. Den ursprungliga byggnaden revs
och ersattes med en ny 1973. Företaget ﬂyttade 1989,
byggnaden har därefter använts som kontor och lager.
Bostäder saknas inom planområdet idag, men området
omges av nya och äldre bostadshus. I kvarteret Kamelian ﬁnns sammanlagt ca 120 lägenheter uppförda
i slutet av 2000-talet. Utmed Druveforsvägen, Kellgrensgatan och söderut vid Viskans västra sida ﬁnns
ytterligare ﬂerbostadshus.

Uppfyllnader i anslutning till pålgrundlagda byggnader inom område med kohesionsjord/organiskt
material bör utföras med lastkompensation. Risk för
uppﬂytning ska beaktas vid dimensionering.
Inför byggnation rekommenderas detaljerade geotekniska undersökningar i planerade huslägen för slutlig
dimensionering av grundläggning och exakt bedömning av det organiska lagrets utbredning.

Bostadshus på Kellgrensgatan i 7 våningar med fasader av
rött tegel.
Utmed östra sidan av Druveforsvägen ligger bostadshus i
fem våningar med butiker i bottenvåning.

Vid byggande ska beaktas att jordlagren är silthaltiga
och därmed ﬂytbenägna och tjälfarliga.
Vid anläggande av ett separat parkeringsgarage
under mark ska dimensionering ske med avseende
på uppﬂytning. Garaget bör dimensioneras för en
upplyftande kraft från en grundvattenyta belägen på
nivå +132,6 (HHW +131,6), för att ha marginal till
eventuella framtida höjningar av vattenstånden.
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Utdrag ur parallellt uppdrag av Frenning & Sjögren Arkitekter AB för Hökerum Bygg AB 2010. Bilden illustrerar
tanken med ett högt punkthus i Druvefors som kan ses i fonden av Druveforsvägen sett från centrum.
från andra delar av staden, inte minst från riksväg 40.

4.2.2 Ny bebyggelse

Ett förslag till utformning av ny bebyggelse har tagits
fram av Sjögren Arkitekter AB på uppdrag av Hökerum Bygg AB. Förslaget består av två etapper och
rymmer ca 110 lägenheter i ﬂerbostadshus. Möjlighet
ﬁnns att inrymma centrumfunktioner, t ex butik eller
kontor i bottenvåning. Förslaget innebär att beﬁntlig
byggnad inom Nejlikan 3 rivs. En ny gångväg utmed
Viskan bildar tillsammans med beﬁntliga gångstråk en
strandpromenad längs med Viskans östra strand.
Ett 20 våningar högt punkthus med karaktärsfull
gestaltning placeras i fonden av Druveforsvägen
och skapar en visuell kontakt mellan Druvefors och
centrala Borås. Punkthuset gör Druvefors synligt även

Ett u-format hus i 7 våningar placeras mot korsningen
Kyrkogårdsgatan och Druveforsvägen. Det beﬁntliga
gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en
naturlig fortsättning på Borås centrum.
Punkthuset innehåller fyra lägenheter per plan i
storlekarna 2-4 rok. Alla lägenheter har fönster i två
vädersträck och tillgång till en stor balkong. Balkongernas utformning och placering ger, förutom en
rymlig och solig uteplats för de boende, en tyst sida till
minst två rum i varje lägenhet samt en spännande och
karaktärsfull fasad.

Situationsplan (Sjögren Arkitekter AB) .
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ger stadsmiljön karaktär och trygghet. Ett modernt,
nutida formspråk, anpassat till miljön ska vara utgångspunkten för gestaltningen.
Infarter eller entréer till bebyggelsen ska ägnas särskild
omsorg. Utformningen av marken mellan byggnader,
gårdsytor och anslutningen till gatumark, växter och
belysning behöver en sammanhållen och genomtänkt
gestaltning. Kontakten med Viskan är en kvalitet som
tas tillvara.
Det högre huset med 20 våningar kommer att kunna
ses från olika delar av staden. Det blir ett landmärke
för Druvefors, både dag- och nattetid.
För att inte skymma utsikten för de boende i husen
på östra sidan av Druveforsvägen, ligger punkthuset
endast ett par meter längre söderut än den beﬁntliga
byggnaden. Genom denna placering undviker man
också att skugga omgivande bebyggelse alltför mycket.
För att hålla samman gaturummet är punkthuset
placerat parallellt med Druveforsvägen och bebyggelsen på gatans östra sidan.
Vy från Druveforsvägen från norr (Sjögren Arkitekter AB).
Vissa av balkongerna kommer av ljudskäl att vara
delvis inglasade redan från början medan man i andra
fall kommer att kunna välja till detta i ett senare skede.
De största lägenheterna har tillgång till ytterligare en
balkong med utsikt över Viskan.

Exempel på fasad med skärmteglel i Kv. Skärgårdsbåten,
Stockholm (Sjögren Arkitekter AB) .

Sjuvåningshuset består av två enheter, där respektive
enhet består av tre lägenheter, 2-4 rok, kring ett
trapphus. Planlösningen bygger på att alla lägenheter
har vardagsrum, ett stort sovrum och balkong med
vädringsmöjlighet mot den tysta gården. På så sätt
får man fönster åt två håll, balkonger i bra lägen och
klarar ljudkraven. Även här är balkongerna rymliga
och möjliga att glasa in.
4.2.3 Stadsbild och gestaltning

Planområdet ligger alldeles i utkanten av Borås
centrum, men trots det centrala läget ﬁnns ett mentalt
och visuellt avstånd som skapas av riksväg 40.
Den föreslagna bebyggelsens placering och utformning
ger området en egen karaktär samtidigt som den
minskar riksväg 40:s barriäreﬀekt och knyter området
närmre centrum.
Utgångspunkten är att den nya bebyggelsen ska
utformas så att den uppfattas som estetiskt tilltalande.
Byggnader med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet
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Sjuvåningskvarteret förhåller sig i både bredd och
höjd till fd Åkelunds Bomullsspinneri. Det u-formade
kvarteret vrider upp sin östra ﬂygel så att det, likt
punkthuset, följer gatan och bildar ett fondmotiv på
Druveforsvägen. Genom denna vinkling får kvarteret
också en ljus och luftig innergård.
Parkeringen för de nya bostäderna placeras i huvudsak
i garage under sjuvåningshuset och gården. Denna
parkeringslösning ger möjlighet till en något upphöjd,
privat gård med uteplatser och andra gemensamma
ytor för de boende. Från gården når man även byggnadernas huvudentréer.
I formspråk och material tar byggnaderna upp delar
av den intilliggande bebyggelsens karaktärsdrag och
omformulerar dessa till ett formspråk som speglar vår
tid.
Sjuvåningskvarterets fasad mot gatan har gult skärmtegel som utgör en modern tolkning av de gamla
industribyggnadernas tegel. Gårdssidan utgörs av
en putsad fasad i vit kulör. Sockeln består av ljusgrå
granit. Textilmuseets kantiga och klossiga taklandskap
återkommer i sjuvåningshuset genom att delar av

Referensbild av balkonger (Bostäder, Nüziders, Österrike
– Baumschlager Eberle).

Vy från Viskan (Sjögren Arkitekter AB) .
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Vy från Druveforsvägen in på gården mellan husen (Sjögren Arkitekter AB) .
byggnadsvolymen skärs bort och lämnar plats åt
takterrasser.
Punkthusets fasad mot gatan och Viskan är klädda
med svart skärmtegel som ger byggnaden en slank,
stark siluett även på håll. Fasader mot norr och söder
består av vita sandwichelement vars skarvar döljs av
balkongerna. Sockelvåningen är av mörkgrå ﬂammad
granit. Punkthuset har ett sadeltak liknande ﬂera av de
intilliggande husen. Balkongräcken är i glas.
4.2.4 Solstudie

En solstudie har tagits fram av Sjögren arkitekter.
Solstudien redovisar skuggning från ny bebyggelse den
20 mars (vårdagjämning), 20 april, 20 maj och 21 juni
(sommarsolstånd), 20 juli och 23 september (höstdagjämning). Bilderna redovisas på följande sidor.

kontorslokaler. Byggnaden kommer att rivas. Bottenvåning i nya bostadshus kan komma att innehålla
lokaler för verksamheter. I närområdet ﬁnns arbetsplatser, bl a ett screentryckeri, bilförsäljning, diverse
kommersiell service samt verksamheter i Tex tilmuseet.
4.2.6 Offentlig service

Närmsta förskola ﬁnns på Kellgrensgatan, ca 500 meters gångavstånd. Det ﬁnns även ytterligare förskolor
i kommundelen Göta. Grundskolor i kommundelen
är Götaskolan F-3, Daltorpsskolan 4-9, Kristinebergsskolan F-6.
Druvefors centrum med småbutiker och busshållsplats.

Solstudien visar att det i huvudsak är det höga punkthusets skugga som innebär en förändring jämfört med
beﬁntliga förhållanden. Bostäder i omgivande hus
bedöms även i fortsättningen ha goda solförhållanden.
4.2.5 Arbetsplatser

Beﬁntlig byggnad inom Nejlikan 3 innehåller bl a
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Vår- och höstdagjämning 20 mars, 23 september, kl 09, 12, 15 och 18.

20 april, kl 09, 12, 15 och 18.

20 maj, kl 09, 12, 15 och 18.
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Sommarsolstånd 21 juni, kl 09, 12, 15 och 18.

20 juli, kl 09, 12, 15 och 18.

20 augusti, kl 09, 12, 15 och 18.
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4.2.7 Kommersiell service

En stor livsmedelsbutik ﬁnns ca 500 meter söder om
planområdet. Viss kommersiell service, bl a restaurang,
servicebutik och frisör ﬁnns intill planområdet, på
Druveforsvägens östra sida.
4.2.8 Tillgänglighet

Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå
god tillgänglighet från gata och parkering till entréer
och platser för utevistelse.

parken. Ett mindre grönområde ﬁnns även vid
Kellgrensgatan, ca 200 meter från planområdet.
4.3.3 Naturmiljö

Område mellan den nya bebyggelsen och Viskan
utgör allmän plats natur i planen och ett gångstråk ska
anläggas.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet nås från Kyrkogårdsgatan och Druveforsvägen. Huvudinfarten blir från Kyrkogårdsgatan som
traﬁkeras av färre fordon per dygn.

4.3 Friytor
4.3.1 Park

Beﬁntlig parkering i planområdets södra del ska
omvandlas till anlagd park. Parkens utformning är
inte bestämd i detalj, men gångstråket ska förlängas
söderut för att få ett sammanhängande gångstråk
mellan Kyrkogårdsgatan och Alvestagatan.
4.3.2 Lek och rekreation

Bostäderna får tillgång till friytor inom kvartersmark
för utevistelse och närlek samt närhet till den nya

Utrymme ﬁnns reserverat i gällande detaljplan för
Kamelian m ﬂ för en cirkulationsplats i korsningen
Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen-Kellgrensgatan.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

På östra sidan av Druveforsvägen ﬁnns en gång- och
cykelväg som ingår i huvudstråket för gång- och
cykeltraﬁk som leder mot centrum respektive söderut.
Närmsta skolor, Daltorpsskolan och Kristinebergs-

Via gång- och cykelvägar nås stora delar av Borås. (Utdrag ur Borås cykelkarta, 2010).
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Redovisning av parkering för ny bebyggelse samt parkeringsmöjligheter för befintlig bebyggelse.

skolan, nås via huvudstråket för gång- och cykel.
Druveforsvägen behöver korsas då stråket går på östra
sidan av gatan.
4.4.3 Kollektivtrafik

Druveforsvägen traﬁkeras av stadsbussar. Närmsta
busshållplats ”Druvefors” ligger strax söder om punkthuset. Avståndet till busstorget Södra Torget är ca 600
meter och till resecentrum ca en kilometer.
4.4.4 Parkering

Parkering för boende och besökande till bostäder mm
inom planområdet ska anordnas inom kvartersmark.
Parkeringsbehovet beräknas enligt Parkeringsnorm för
Borås från 1998. Det är rimligt att utgå från att området ingår i ”Borås centrumområde”, även om gränsen
går på norra sidan av motorvägen, med hänsyn till
närheten till centrum och områdets stadsmässiga
karaktär. P-norm för bostäder i ﬂerbostadshus är 8
platser per 1000 m2 bruttoarea.
Illustrerat förslag innehåller 111 lägenheter, varav 74
i punkthuset, och omfattar totalt ca 11 600 kvm bruttoarea exklusive källargarage. Med normen 8 platser
per 1000 kvm blir behovet 93 platser för bostäderna.
Parkering ordnas med 43 platser i ett gemensamt
källargarage under sjuvåningshuset och gården. Infart
sker från Kyrkogårdsgatan. Vid infarten anordnas 7
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parkeringsplatser på marken, dessa föreslås utföras
med armerat gräs. Söder om punkhuset ﬁnns en mindre markparkering med 4-5 platser som angörs från
Druveforsvägen. Resterande parkeringsbehov löses
på angränsande fastighet Kamelian 2 där det ﬁnns
byggrätt för ett parkeringsdäck i gällande detaljplan.
Tex tilmuseet har en sammanlagd bruttoarea på ca
12 000 kvm, vilket beräknat på kontor ger ett parkeringsbehov på 108 platser. Parkeringsillustrationen
redovisar parkeringsplatser för både Nejlikan och
Tex tilmuseet.
Illustrerat förslag innehåller endast bostäder, inga
lokaler även om detaljplanen medger centrumanvändning i bottenvåning. Parkeringsbehovet för handel
beräknas till 21 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA,
för kontor är behovet 9 parkeringsplatser per 1000
kvm BTA. Om t ex 40 % av bottenvåningens yta
skulle användas för handel istället för bostadsändamål
ökar parkeringsbehovet med 5 platser.
4.4.5 Angöring/utfarter

Infart till parkeringsgarage sker från Kyrkogårdsgatan,
mitt emot infarten till Kamelian. Utfartsförbud är
infört på plankartan för att begränsa in- och utfarter
från Druveforsvägen med hänsyn till traﬁksäkerhet.
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4.5 Teknisk försörjning

4.5.5 El

4.5.1 Vatten och avlopp

Ny bebyggelse kan anslutas till kommunala vattenoch spillvattenledningar. Ledningar ﬁnns utbyggda i
Druveforsvägen och fram till upprättad förbindelsepunkt för Kamelian 3.
För att få tillfredställande tryckförhållanden för
dricksvatten i byggnaden på över 11 våningar kan en
lokal tryckstegringspump i fastigheten behöva installeras och bekostas av fastighetsägaren.
Det höga punkthuset får en sprinkleranslutning.
4.5.2 Brandvatten

Avstånd till närmsta brandpost är ca 50 m, brandposten är ansluten till en ledning med dimension 200
mm. Brandposten ger ett ﬂöde på 1700 l/min. Ett
sprinklertest ska utföras.
4.5.3 Dag- och dräneringsvatten

En dagvattenutredning har utförts av Mark och
Landskap, se bilaga. Eftersom dagvattenﬂödet från planområdet minskar vid genomförandet av planen krävs
inga åtgärder av typen fördröjning eller inﬁltration för
att uppnå det önskade nollalternativet, som innebär
att nya dagvattenﬂöden inte får överstiga beﬁntliga vid
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.
Dagvattenföroreningar från området kommer att
minska eftersom parkering sker i garage och den huvudsakliga avrinningen består av vatten från grönytor,
gångvägar och tak. Det förutsätter att takmaterial av
koppar, zink etc undviks så att takmaterialet ej genererar föroreningar.
Pumpning av dräneringsvatten kommer att bli nödvändigt. Dagvatten från byggnaderna behöver ledas
ut till Viskan genom en ledning under gångvägen i
naturmarken.
4.5.4 Värme

Fjärrvärme ﬁnns utbyggd, ledningar går i Druveforsvägen och anslutning är möjlig.
Bullerskärm utmed Riksväg 40.

En byggrätt för uppförande av en ny transformatorstation säkerställs inom planområdet. Detaljplanen ställer
särskilda krav på byggnadens utformning med hänsyn
till att den ligger i ett exponerat läge nära gatan.
4.5.6 Tele, bredband

Ny bebyggelse kan anslutas till tele och bredband.
4.5.7 Avfall

Närmsta återvinningsstation för insamling och sortering av förpackningar och tidningar ﬁnns vid Alvetstagatan respektive Stora Tvärgränd, vid Daltorpsgatan.
Ett gemensamt utrymme för sophantering föreslås i
7-våningshuset. Vid hämtning kan sopbilen stanna på
särskild angöringsﬁckor intill Kyrkogårdsgatan.
4.6 Vattenområden

Ån Viskan rinner genom Borås och passerar genom
planområdets västra del. Viskan betecknas som vattenområde i detaljplanen.
4.7 Störningar
4.7.1 Trafikbuller

Planområdet är påverkat av traﬁkbuller från motorvägen (riksväg 40) och omgivande gator, ekvivalent
ljudnivå vid fasad mot gata överskrider 55 dBA.
En bullerskärm ﬁnns uppförd utmed motorvägens
södra sida, från Druveforsvägen och västerut fram
till beﬁntlig byggnad. Planområdet är beläget relativt
centralt i Borås och bebyggelsens karaktär är stadsmässig. Detaljplanen innebär en komplettering med tät
bostadsbebyggelse i en beﬁntlig stadsdel och utmed ett
stråk med god kollektivtraﬁk. Motiv ﬁnns därför att
frångå riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad och
vidta kompensationsåtgärder.
Enligt Borås Stads riktlinjer för traﬁkbuller, antagna av
kommunfullmäktige 2009-12-17, gäller att lägenheter
med ekvivalenta ljudnivåer mellan 55 – 60 dBA på
traﬁksidan ska ha minst hälften av bostadsrummen
mot ljuddämpad sida (50 dBA ekvivalent nivå frifältsvärde). Vidare anges att uteplats med ljudklass B (50
dBA ekv, 65 dBA max) ska ﬁnnas tillgänglig.
Lägenheter med nivåer 60-65 dBA på traﬁksidan ska
ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida
(45 dBA ekvivalent nivå frifältsvärde). Uteplats med
ljudklass A (45 dBA ekv, 60 dBA max) ska ﬁnnas
tillgänglig.
Planbestämmelser säkerställer nivåer i enlighet med
Borås Stads riktlinjer.
En traﬁkbullerutredning har utförts (Soundcon
2011-10-18, rev 2011-11-10). Beräkningarna visar
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att riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå överskrids vid
fasaderna mot Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan.
Inga ekvivalenta nivåer vid fasad överstiger 65 dBA.
För att erhålla tyst eller ljuddämpad sida för hälften
av bostadsrummen i de lägenheter som har nivåer
överstigande riktvärdet 55 dBA i punkthuset, föreslås
skärmar vid balkonger. Balkonger mot norr samt balkong mot söder närmast Druveforsvägen får skärmar
som görs täta och går ända upp till balkongtak. Även
balkongräcken utförs täta och absorbenter placeras på
hela takytan i balkongerna. Beräkningarna visar att det
kan vara svårt att nå ner till 60 dBA i maximal ljudnivå på balkongerna för vissa lägenheter. En gemensam uteplats som uppfyller dessa krav ska ﬁnnas
tillgänglig på gården.
I sjuvåningshuset är lägenheternas planlösning utformad så att minst hälften av bostadsrummen vetter
mot gårdssidan och därmed får tillgång till tyst/ljuddämpad sida.
Riktvärden för traﬁkbuller inomhus kan nås genom
korrekt utförd dimensionering av fasader, fönster och
eventuella uteluftdon.
4.7.2 Tryckeri

Nordost om planområdet ﬁnns ett screentryckeri med
pågående verksamhet. Avståndet till Nejlikan 3 är
drygt 90 meter. Mellan denna typ av verksamhet och
bostadsbebyggelse rekommenderar Boverkets rapport
”Bättre plats för arbete” (1995) 200 meters skyddsavstånd. Möjligheten att bygga bostäder, och samtidigt
uppfylla de krav som Boverket avser i sin rapport,
har utretts. (Skyddsavstånd tryckeri, 2011-02-15,
Norconsult). Slutsatsen i utredningen är att halterna
av lösningsmedel i luften vid den planerade bebyggelsen ligger under de nivåer som accepteras kring
screentryckerier med utsläpp av 10 ton lösningsmedel
per år och att Boverkets skyddsavstånd därför inte bör
utgöra hinder.
Den slutna fasaden i sjuvåningshuset minskar risken
för störningar.
4.7.3 Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har utförts i kv
Nejlikan av Sweco 2009. Kvarteret har ingått i det
område som Druvefors Väveri AB bedrivit verksamhet
i. Fem punkter har undersökts vid fältundersökningen.
Analysresultaten (metaller, petroleumkolväten och
polyaromtatiska kolväten) har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden. För kvartersmark
för bostäder ska känslig markanvändning (KM)
klaras. Vid jämförelse med de generella riktvärdena
för KM framgår att de analyserade fyllnadsmassorna
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innehåller några halter som överskrider riktvärdena.
Det är främst en lätt förhöjd blyhalt och PAH H, men
enstaka prover innehåller öven förhöjd halt koppar,
kvicksilver och arsenik. Undersökta grundvattenprover
visar mycket låga nivåer av alla undersökta ämnen.
Spridning av föroreningar till Viskan via grundvatten
bedöms inte ske.
Planbestämmelse anger att marken ska saneras innan
bygglov ges för ändrad markanvändning.

5. Planens huvuddrag
5.1 Bostäder med inslag av centrumändamål

Detaljplanen ger byggrätt för två delområden.
Innehållet är bostäder med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning. Den norra delen får utföras
med 7 våningar och den södra med 20 våningar.
Högsta totalhöjd är + 159 respektive + 202 meter över
nollplanet. Totalhöjden ger en passmån om ca 2 meter
jämfört med nockhöjden för illustrerade hus.
Plankartans uppdelning i två byggrätter säkerställer
ett glapp mellan husen som ger en inblick i kvartet.
Under gården ges byggrätt för ett gemensamt garage.
För att uppnå en stadsmässig bebyggelse som skapar
ett gaturum utmed Druveforsvägen ska byggnaderna
placeras nära fastighetsgränsen mot gatan.
Närheten till den äldre industribebyggelse som
Tex tilmuseet utgör en del av, innebär att ny bebyggelses utformning ska förhålla sig till dess värden. Ny
bebyggelses karaktär och materialval är viktiga för
upplevelsen av ny och gammal bebyggelse jämsides.
5.2 Strandpromenad

Utmed den östra sidan av Viskan skapas en allmän
strandpromenad.
5.3 Park

Den södra delen av planområdet som idag används
som allmän parkeringsplats ska omvandlas till en ny
park för stadsdelen.
Strandpromenad utmed Viskans östra strand förbi bostadshus i kv Kamelian.
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Sektion genom byggnad vid Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen.

Sektion genom punkthuset.
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Situationsplan för ny bebyggelse (Mark och Landskap).
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6. Konsekvenser
6.4.3 Estetiska värden och stadsbild

6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdet tillåter användning för bostäder och centrumändamål inom kvartersmark, natur och park inom allmän
plats samt vattenområde (Viskan). Planbestämmelser
säkerställer åtgärder för en god miljö med hänsyn till
bl a hälsa och säkerhet. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas
framgår av konsekvensbeskrivningen.
6.2 Hållbar utveckling

En förtätning med nya bostäder i ett centralt läge med
tillgång till arbetsplatser, god kollektivtraﬁk, gc-vägar,
service, teknisk infrastruktur innebär ett minskat
resbehov och ett hushållande med mark- och naturresurser. Det ger även förutsättningar för en socialt
hållbar utveckling. Bostäder med god tillgänglighet
gör att människor kan bo kvar längre i stadsdelen.
6.3 Hushållning med naturresurser

Marken är ianspråktagen sedan tidigare, planutformningen innebär en högre exploateringsgrad, dvs
ett högre utnyttjande av marken och den tekniska
infrastruktur som ﬁnns utbyggd. Bedömningen är att
planutformningen innebär positiva konsekvenser i
förhållande till pågående markanvändning.
6.4 Miljö
6.4.1 Naturvärden

Anläggande av en gångväg tar naturmark i anspråk.
Utmed strandkanten växer stora alar som skyddas med
planbestämmelsen n1 på plankartan, vilket betyder att
träd med en stamdiameter större än 20 cm ska sparas. För övrigt bedöms området inte innehålla höga
naturvärden.
6.4.2 Miljökvalitetsnormer vatten

Viskan utgör en sk vattenförekomst. Delen förbi
planområdet har idag en otillfredsställande ekologisk
status. Målet är att nå en god ekologisk status år 2021.
Detaljplanen försämrar inte möjligheten att nå målet.
När beﬁntlig parkering övergår till anlagd park minskar risken för föroreningar. Parkering för nya bostäder
sker i huvudsak i källargarage vilket också minskar
risken för spridning av föroreningar.

Bebyggelsen ger ett tillskott i stadsmiljön utmed
Druveforsvägen. Det högre huset kan bli ett välkänt
landmärke för stadsdelen och Borås.
6.4.4 Grönområden

Ett gångstråk skapas utmed Viskans östra sida. Det
ökar tillgängligheten för allmänheten till Viskan, ger
bättre vattenkontakt och möjlighet till rekreation.
6.5 Sociala värden
6.5.1 Integrering

Planområdet ligger i nära anslutning till beﬁntlig
bebyggelse i Druvefors. Planområdet ligger vid två
barriärer, Viskan och riksväg 40. Viskan är samtidigt
en kvalitet för området, med gångstråk och vattenspegel. Det ﬁnns ﬂera broar över, både norr och söder
om planområdet. Viskans barriäreﬀekt bedöms därför
vara ringa. Även riksväg 40 är en kvalitet, så tillvida att
den gör Druvefors lättillgängligt även från andra orter
i trakterna kring Borås. Eftersom riksväg 40 ligger
mellan planområdet och centrala Borås, inverkar detta
menligt på bebyggelsens integrering med centrum.
Fler boende i området, vilket planen medför, skapar
förutsättningar för ett större folkliv och därmed en
potentiell minskad barriäreﬀekt av riksväg 40. Om
gångstråket utmed Viskan får en hög kvalitet och löper
obrutet från centrum, kan det bidra till en minskad
barriäreﬀekt av riksväg 40. Det höga punkthuset kommer att synas från Borås centrum, vilket innebär att
delar av Druvefors syns från centrala staden. På så sätt
kan området upplevas att ligga närmre och barriäreffekten av riksväg 40 minskar.
Det ﬁnns idag inga mötesplatser i form av oﬀentliga
torg eller dylikt i Druvefors. Om gångvägen utmed
Viskan iordningsställs, kan denna fungera som en
oﬀentlig plats där människor möts, spontant eller
planerat.
Flera av byggnaderna i Druvefors är från 1950-talet
och utgör ﬂerbostadshus. Det ﬁnns även ett mindre
villaområde i närheten. Ett tillskott på nyare byggnader kan ge en större spridning av boendekostnader och
storlekar. Denna blandning kan bidra till att en större
mångfald av människor kan bo i Druvefors
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6.5.2 Nya arbetstillfällen

Beﬁntlig byggnad har tidigare inrymt ﬂera arbetsplatser, men byggnaden kommer att rivas och ersättas av
bostadshus. Detaljplanen möjliggör både arbetsplatser
och handel i de nya husen, med det ﬁnns ingen
bestämmelse som tvingar fram några sådana lokaler.
Planen medför alltså en förlust av arbetsplatser. Samtidigt innebär planen att befolkningen ökar i stadsdelen,
vilket ger ett större kundunderlag för handel och
annan service i närliggande kvarter.
6.5.3 Trygghet/säkerhet

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till
det redan beﬁntliga, som i det här fallet, ﬁnns goda
möjligheter för en ökad upplevd trygghet. De döda
ytor som tomma lokaler och parkeringsplatser innebär
kommer att minska. Området kommer att bli mer
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar.
Ifall den nya bebyggelsen endast innehåller bostäder,
kan kvarteren upplevas som ödsliga på dagtid när
merparten av de boende beﬁnner sig på annat håll.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer

Borås stad mäter kontinuerligt kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar i egen regi över tak i
centrala Borås, kommunen deltar även i Luft i Västs
mätningar. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormerna avseende luftföroreningar underskrids.
Miljökvalitetsnormer bedöms inte komma att
överskridas pga den verksamhet som medges i detaljplanen. Det centrala läget ger goda möjligheter till
kollektivt resande som alternativ till egen bil.
6.6.2 Trafikmiljö

In- och utfart sker i huvudsak från Kyrkogårdsgatan
som är mindre traﬁkerad än Druveforsvägen.
En traﬁkutredning har tagits fram för att bedöma
traﬁkalstringen när området är fullt utbyggt enligt
detaljplanen, se bilaga till detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram en uppskattning
av framtida traﬁkﬂöden som underlag för traﬁkbullerutredningen (2011-09-05).
Den goda kollektivtraﬁkförsörjningen samt närheten
till stadskärnan gör att biltraﬁkalstringen för de boende bör kunna bli jämförelsevis låg. Utöver alstringen
från de boende tillkommer besökande, yrkestraﬁk
mm. Variationen mellan områden är stor och ligger i
spannet 2,7 – 6,2 bilförﬂyttningar per 100 kvm/bostadsyta. Baserat på planområdets förutsättningar
skulle man kunna förvänta sig ett biltraﬁkalstringstal
på cirka 4,0 fordon/vardagsdygn från varje lägenhet.
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Detta betyder totalt 4 x 111 = ca 450 bilförﬂyttningar/
vardagsdygn till och från planområdet som fördelar sig
på Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan. I huvudsak
antas traﬁken fördela sig på Druveforsvägen mot Fabriksgatan samt Kyrkogårdsgatan mot Varbergsvägen.
I nuläget är traﬁkﬂödena på gatorna närmast planområdet tämligen små eller måttliga. Kapaciteten bedöms
vara god även under den mest belastade timman under
eftermiddagen. Planområdets närhet med gång- och
cykelavstånd till stadskärnan samt den goda kollektivtraﬁkförsörjningen ger goda förutsättningar till
jämförelsevis låg biltraﬁkalstring. De tillkommande
lägenheterna bedöms alstra i storleksordningen 400
– 500 fordon/dygn under ett normalt vardagsdygn.
Detta traﬁktillskott påverkar de beﬁntliga traﬁkﬂödena
på Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan med mindre
än 10% av de beﬁntliga ﬂödena. Den tillkommande
traﬁken bedöms rymmas inom kapaciteten för beﬁntlig utformning.
6.6.3 Buller

Planområdet är utsatt för traﬁkbuller från riksväg 40
och omgivande gator. Planbestämmelser säkerställer
att bostäderna klarar bullernivåer i enlighet med kommunens riktlinjer.
6.6.4 Vibrationer

Närheten till riksväg 40 kan ge vibrationer. Nya
bostadshus föreslås grundläggas med stödpålar till
berg vilket dämpar eventuella vibrationer och risken
bedöms som liten att riktvärden för vibrationer
överskrids.
6.6.5 Elektromagnetiska fält/störningar

För att klara elförsörjningen behövs en ny transformatorstation som placeras söder om punkthuset.
Enligt information från Strålsäkerhetsmyndigheten
m ﬂ ger transformatorstationer som är placerade utomhus på några meters avstånd mycket låg exponering
för magnetfält. Närmast stationen kan det elektromagnetiska fältet vara i storleksordningen 2 till 5 µT.
Transformatorn och ledningar i mark kan generera
förhöjda värden på magnetfält som kan påverka människor och deras miljö.
Transformatorstationens placering i förhållande
till nya och beﬁntliga bostadshus innebär minst 25
meters avstånd och bedöms därför inte ge någon farlig
exponering för magnetfält.
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6.6.6 Vattenavrinning

6.6.9 Åtgärder för säkert byggande

En dagvattenutredning har tagits fram. Den visar att
dagvattenavrinningen från planområdet minskar på
grund av mindre takytor och mer grönytor.

Geotekniska rekommendationer ska följas, planbestämmelser säkerställer att sättningar inte ska uppstå.

6.6.7 Risk för höga/låga vattenstånd

Risken för störningar från utsläpp av lösningsmedel
från tryckeriet bedöms som mycket liten.

Den nya bebyggelsen ligger intill Viskan, direkt norr
om Druvefors där vattenytans nivåer regleras med
hjälp av ett skibord. Nedströms detta ﬁnns ett dämme
som regleras av Vattenfall.
I den detaljerade översvämningskartering som framtagits för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön (DHI,
2010) anges modellerade vattennivåer i Viskan vid
100-årsﬂöde, med respektive utan korrigeringsfaktorer
med avseende på framtida klimatförändringar, samt ett
sk högsta beräknat ﬂöde. I rapporten angivna ﬂöden
uppges dock ej vara tillförlitliga vid den aktuella
platsen, då det vid modelleringen antagits att hela
avbördningskapaciteten vid dämmet utnyttjas, dvs att
reglerklaﬀarna alltid är helt öppna.
I samråd med tekniska förvaltningen i Borås Stad, har
fastställts att följande nivåer är tillämpbara beträﬀande
karaktäristiska vattennivåer vid planområdet: lägsta
lågvattenyta: + 130,83 m, medelvattenyta:+ 131,0 m
och högsta högvattenyta: + 131,6 m.
För att förebygga översvämningar inom planområdet
har en lägsta nivå om + 131,8 föreslagits för garage i
tillkommande bebyggelse, vilket med god marginal
överstiger nivån för högsta högvatten. Marken mellan
Viskan och planerade byggnader bör ges lutning mot
ån för att förhindra att vatten rinner in och ansamlas i
garaget, som annars utgör en lågpunkt där vatten kan
bli stående.
Den gångbana som planeras längs Viskans strand,
som är den första yta att översvämmas då vattennivån
i Viskan stiger, bör kunna stängas av tills vattennivån
återgått. Gångbanan planeras anläggas på nivåer från
omkring + 132,0 m i norr till ca + 133,6 m i söder.
Då nivåskillnaden mellan det planerade garaget och
recipienten Viskan är mycket begränsad ska grundläggning ske med vattentät betong. Vidare kommer
pumpning av dränvatten erfordras.
6.6.8 Förorenad mark

I samband med utbyggnad kommer marken att
saneras från föroreningar för att klara Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM).

6.6.10 Utsläpp av lösningsmedel från screentryckeri

6.6.11 Farligt-gods-transport

Riksväg 40 utgör transportled för farligt gods.
Avståndet till närmsta bebyggelse i detaljplanen är
ca 180 meter. Beﬁntlig bullerskärm och bebyggelse
(Textilmuseet) ger ett visst skydd. Någon särskild riskbedömning bedöms inte vara nödvändig då avståndet
är längre än 150 meter.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från den dag planen
vinner laga kraft.
7.2 Upphävande av strandskydd

Strandskyddet återinträder när en gällande detaljplan
med upphävt strandskydd ersätts med en ny detaljplan. Med detaljplanens genomförande ges möjlighet
att anlägga en allmän strandpromenad (fri passage)
genom åtkomst till del av Nejlikan 3. Strandskydd
ska gälla för den del som utgör allmän plats natur och
park i detaljplanen. Beﬁntlig byggnad inom Nejlikan
3 kommer att rivas och ersättas med ny bebyggelse.
En administrativ bestämmelse upphäver strandskyddet
inom kvartersmark.
Ett upphävande av strandskydd ska grundas på
särskilda skäl i enlighet med miljöbalken. Det särskilda
skälet är att området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Marken har varit ianspråktagen för
verksamheter sedan1906. Nuvarande byggnad inom
Nejlikan 3 uppfördes 1973. Stranden vid Nejlikan 3
har inte varit tillgänglig för allmänheten sedan marken
togs i anspråk och har idag inget värde för det rörliga
friluftslivet. I samband med en utbyggnad inom
området ges möjlighet att skapa ett gångstråk för allmänheten utmed Viskan. Marken kommer att saneras
från markföroreningar vilket ger bättre förutsättningar
för växter och djur.
Nya bostäder är av allmänt intresse för stadens utveckling. Tidigare ianspråktagen mark med tillgång till
utbyggd teknisk infrastruktur och service är särskilt
lämplig att nyttja.
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7.3 Fastighetsplan

För Nejlikan 3 gäller en fastighetsplan (tomtindelning)
lagakraftvunnen 1968-12-30. Denna upphör att gälla
genom detaljplanen.
7.4 Marklov

Inom naturmarken utmed Viskans östra strand krävs
marklov för fällning av träd med en stamdiamter över
15 cm.
7.5 Handläggning

Planen ska antas av Kommunfullmäktige.
7.6 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat planavtal.
7.7 Bilagor

Utöver dessa handlingar ﬁnns också följande bilagor:
• Geoteknisk utredning, PM 2011-03-18, rev 201202-22 och RGeo, Norconsult, 2011-03-18, rev
2011-10-19
• Miljöteknisk markundersökning, Sweco,
2009-10-16
• Traﬁkutredning, PM, Sweco, 2011-05-09
• Traﬁkbullerutredning, Soundcon, 2011-10-18,
rev 2011-11-10
• Skyddsavstånd till tryckeri, Norconsult, 2011-02-15
• Dagvattenutredning, Mark och landskap,
2011-10-20, rev 2011-10-25
7.8 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har handlagts av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från
Norconsult AB i Göteborg genom planeringsarkitekt
Anna-Maria Ceder. Bebyggelseförslaget är utarbetat av
Sjögren arkitekter på uppdrag av Hökerum Bygg AB.

Planavdelningen

Elisabet Fjellman

Anders Johansson

tf planchef

planarkitekt
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2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Genomförandebeskrivning

Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket
innebär att kommunen ansvarar för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

Detaljplan för del av Druvefors,
NEJLIKAN 3 m.fl. Borås kommun,
Västra Götalands län, upprättad den
28 november 2011.
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.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Hökerum
bygg AB, nedan kallad exploatören, och avser att
möjliggöra bostäder.

2.4 Avtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen
och exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utbyggnaden av
gångväg längs Viskan samt överlåtelse av mark mellan
parterna.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Druvefors 1:1 som ägs av
kommunen samt Nejlikan 3 som är i privat ägo.
3.2 Marköverlåtelse

Området längs Viskan som är allmän platsmark ska
överföras genom fastighetsreglering från Nejlikan 3
till Druvefors 1:1 som ägs av Borås Stad. Den del av
Druvefors 1:1 som i planen är utlagd som kvartersmark ska överlåtas till exploatören genom fastighetsreglering. Överlåtelserna regleras i exploateringsavtalet.
3.3 Servitut och ledningsrätt

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

2:a kvartalet 2011

Granskning

1:a kvartalet 2012

Antagande

2:a kvartalet 2012

Laga kraft

2:a kvartalet 2012

Ett ﬂertal underjordiska ledningar ﬁnns i området. I
de fall där ledningarna ﬂyttas kan fastighetsbildning
i form av ny förrättning behövas. Ledningar som
hamnar på kvartersmark markeras med u-område
alternativt prickmark och säkras med servitut eller
ledningsrätt.
3.4 Fastighetsbildning

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2012.

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras i form av fastighetsreglering. Kommunen
och exploatören ansöker gemensamt om de fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga inom området.
3.5 Arrende

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.

På Druvefors 1:1 ﬁnns ett arrende för infartsväg till
Nejlikan 3, avtalsnummer 608-08. Upphörandet av
detta regleras i exploateringsavtalet.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme
Ny bebyggelse kan anslutas till beﬁntligt VA-nät.
Anslutningspunkter till kommunala ledningar för VA
ﬁnns i Druveforsvägen.
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En lokal tryckstegringspump behöver installeras
i byggnader över 11 våningar, denna bekostas av
exploatören.
Beﬁntliga fjärrvärmeledningar ﬁnns i Druveforsvägen
och anslutning till ny bebyggelse är möjlig.
4.2 El och tele

För att kunna försörja det nya området med el behöver
elnätet byggas ut, Borås Elnät AB uppför ny transformatorstation på E-området.
Ny bebyggelse kan anslutas till beﬁntligt telenät.

ledningsägare som ﬁnansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter.
5.2 Ledningsåtgärder

I de fall ledningar behöver ﬂyttas, eller på annat sätt
åtgärdas, på grund av exploateringen ska kostnaderna
för detta belasta exploatörerna.
5.3 Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

4.3 Trafik

Infart till parkeringsgaraget kommer att ske från
Kyrkogårdsgatan. Parkeringen söder om punkthuset
kommer att ha sin infart från Druveforsvägen.
4.4 Viskans strandkant / Gångväg

Områdets stabilitet inklusive last från en gångväg
utmed Viskan bedöms vara tillfredsställande, förutsatt
att ett avstånd om 3 meter från släntkrön lämnas
obelastad. En kontroll av lokalstabiliteten närmast
Viskan bör utföras i samband med detaljprojektering
av gångvägens nivåer och läge.
4.5 Markmiljö

En miljöteknisk markundersökning har visat att
markföroreningar förekommer i området. Bygglov
får inte ges innan marken sanerats vilket bekostas av
exploatören.
4.6 Parkering

Av de 93 parkeringsplatser som behövs för exploateringen ska 54 stycken anläggas på Nejlikan 3.
Resterande 39 ska anläggas på exploatörens fastighet
Kamelian 2. Ett utnyttjande av Kamelian 2 som
omöjliggör Nejlikan 3:s nyttjande avseende parkering
kan således inte medges framöver.

5 Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

I exploateringsavtalet ﬁnns reglerat vilka åtgärder på
allmän platsmark som ska bekostas av kommunen
respektive exploatören samt hur överlåtelserna av mark
ska regleras.
Kommunen ska bekosta återställandet av parkmarken.
Någon projektering för detta är ännu inte gjord och
således är kostnaderna inte beräknade. Kostnaderna
kan mycket grovt uppskattas till 1 miljon kronor.
Utbyggnad av övriga ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive
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Utlåtande
Upprättat den 12 mars 2012
avseende detaljplanen för Druvefors,
Nejlikan 3 m.fl. Borås Stad
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 (SFS1987:10)
avseende planförslag upprättat den 12 maj 2011har
ägt rum under tiden 23 maj 2011 – 1 juli 2011 och
har annonserats i Borås Tidning 22 maj 2011. Berörda
markägare har underrättats med brev inför samrådet.
Under samrådstiden inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad 28 november 2011.
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt
PBL 5:23 (SFS1987:10) under tiden 19 december
2011 – 26 januari 2012. Granskningshandlingen upprättades 28 november 2011. Annons var införd i Borås
Tidning 11 december 2011. Berörda markägare har
även underrättats med brev. Under såväl samrådstiden
som granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i revidering på några punkter. Revideringen är
daterad 12 mars 2012.
Revideringen av granskninghandlingarna är av redaktionell art och föranleder ingen ny utställning.

2. Sammanfattning
13 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. Av dessa har synpunkter från
Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen medfört att
detaljplanen reviderats. En sakägare, hyresgäst på
fastigheten Solrosen 1, har framfört synpunkter som
inte tillgodosetts i detaljplanen. Under samrådet
inkom synpunkter från en sakägare, bostadsrättsföreningen Kamelian 1, synpunkterna har tillgodosetts i
granskningshandlingen.
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2.1 Ändringar i planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med granskningshandlingen:
På plankartan har en justering av användningsgränsen
gjorts så att angöringsﬁckan söder om den planerade
bebyggelsen tas bort.
•

Illustrationskarta och situationsplan har
reviderats på grund av ändrade planer kring
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avfallsutrymmets placering och borttagandet av
angöringsﬁckan. Texten 4.5.5 Avfall som beskrev
angöringsﬁckan i planbeskrivningen har tagits
bort. I genomförandebeskrivningen har texten 4.6
busshållplats tagits bort.
•

Planbestämmelser avseende lägsta nivå för färdigt
golv har ändrats till lägsta nivå för grundläggning
och bestämmelse om grundläggning i vattentät betong har införts efter synpunkter från
Länsstyrelsen.

•

Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts
under stycket 4.1.4. Grundläggning på grund av
revidering av den geotekniska utredningen efter
Länsstyrelsens synpunkter.

Kommunstyrelsen ser med tillfredsställelse att nuvarande parkering blir park och att transformatorstationen ﬂyttats längre norrut.
Styrelsen ser också med tillfredsställelse att det allmännas utrymmen blivit större genom att huset med
20 våningar placerats längre från kantstenen och att
grönstråket utmed Viskans östra strand gjorts bredare
för att upplevas som ett trevligt promenadstråk med
tanke på den hårda exploateringen i kvarteret.
Däremot har Kommunstyrelsen inte för avsikt att sälja
marken för uppställningsplats för renhållningsfordon
utmed Druveforsvägen, varför detaljplanen skall
ändras i det avseendet.
Kommentar

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna detaljplanen samt att överlämna detaljplanen
till Kommunfullmäktige för antagande.

3. Synpunkter under granskning
3.1 Remisspart
G1 Kommunstyrelsen

Den 4 juli 2011 yttrade sig Kommunstyrelsen över
samrådsförslaget till rubr. detaljplan och meddelade
att det framlagda förslaget inte tar avsteg i en stadsbildsanalys, vilket styrelsen ansåg vara olyckligt. I ett
yttrande över ett planprogram för centrala Borås, som
handlade om höga hus meddelade Kommunstyrelsen
att den var positiv till en stadsbildsanalys och att den
borde göras omgående med tanke på att det pågår
ﬂera detaljplanearbeten som innehåller höga hus.
Stadsbildsanalysen borde mynna ut i en beskrivning
av hur dessa olika förslag inverkar på Borås stadsmiljö
och var ytterligare höga hus kan vara lämpliga att
placera. Styrelsen ansåg dessutom att det var lämpligt
att stadsbildsanalysen även klargjorde var det inte var
lämpligt med höga hus. Samhällsbyggnadsnämnden
har kommenterat styrelsens synpunkter med att en
stadsbildsanalys har gjorts av exploatören för det aktuella området. Men det var inte detta styrelsen avsåg
med krav på en stadsbildsanalys utan mer en övergripande studie som visar var i staden höghus med fördel
kan placeras och vilka områden som bör undvikas.
Kommunstyrelsen anser fortfarande att genomförandefrågorna rent generellt kommer in allt för sent i
planprocessen. Detta är synnerligen olyckligt då det
kan fördröja processen betydligt och t.o.m. innebära
att den måste avbrytas då detaljplanen kan anses
ogenomförbar av ett eller annat skäl.
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Stadsbildsanalys har gjorts i ett tidigt skede bl. a
genom att Samhällsbyggnadsnämnden uppdragit åt
exploatören att redovisa ﬂera förslag till utformning
av det aktuella planområdet. Planprogrammet för
centrala Borås ”Varierad byggnation” har färdigbehandlats av Samhällsbyggnadsnämnden under tiden
samrådsförfarandet av detta planförslag varat.
Detaljplanen har ändrats på så vis att uppställningsplatsen i planområdets södra del har tagits bort.
Det ﬁnns därför inget behov av att sälja mark till
exploatören.
G2 Tekniska Nämnden

Beslut
Tek niska förvaltningen tillstyrker detaljplanen
G3 Miljö- och konsumentnämnden

Sjuvåningshuset kommer att placeras drygt 90 meter
från ett screentryckeri. Företaget är anmälningspliktigt
och tillsynsmyndigheten har i föreläggande från 199911-08 ställt krav på försiktighetsåtgärder. I Boverkets
rapport ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 200
meters skyddsavstånd från tryckerier med utsläpp på
10 ton lösningsmedel per år. De senaste åren har utsläppshalten legat på cirka tre ton per år och mängden
kommer enligt företaget att minska ytterligare under
kommande år. Miljönämnden har tidigare accepterat
ett skyddsavstånd på cirka 100 meter för byggnation
på Kamelian 3 med hänvisning till de aktuella utsläppsmängderna, som med marginal underskrider 10
ton per år.
Under förutsättning att tryckeriets utsläpp kommer att
fortsätta ligga på nuvarande eller lägre utsläppsnivå,
kan bebyggelse av bostäder även på Nejlikan 3 accepteras. Den slutna fasaden i sjuvåningshuset minskar
dessutom risken för störningar. Miljöförvaltningen
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förutsätter dock att företaget är informerat om de
begränsningar för verksamheten som en byggnation
kan medföra vid eventuella framtida störningar till
följd av utsläpp av lösningsmedel.
I enlighet med Borås Stads riktlinjer för buller ska
kompensationsåtgärder vidtas vid för höga bullernivåer. Planområdets läge innebär att ett antal lägenheter
i nedre delen av sjuvåningshuset kommer att utsättas för bullerstörningar. Dessa lägenheter har dock
minst hälften av rummen mot ljuddämpad sida. De
lägenheter vars balkonger inte underskrider 60 dBA
kompenseras med gemensam uteplats på gården som
uppfyller dessa krav. Därmed får bullernivåerna anses
som acceptabla. Riktvärden för traﬁkbuller inomhus
kan klaras genom korrekt utformning av fasad, fönster
och eventuella uteluftdon.
Kommentar

Screentryckeriet har informerats under planarbetet och
är väl införstådd i detaljplanens eventuella konsekvenser på verksamheten.
G4 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag till detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.ﬂ. Borås Stad,
upprättad den 28 november 2011.
Kulturnämnden har i samrådsyttrande, daterat
2011-06-16, avstyrkt upprättat förslag till detaljplan
med begäran om fördjupad allmän analys av vad det
planerade 20-våningshuset, tillsammans med ﬂera
andra föreslagna höghusplaner i Borås, kan komma
att innebära för staden innan fortsatt arbete med den
aktuella planen.
I samrådssammanställningen har detta kommenterats
med att en stadsbildsanalys genomförts i ett tidigt
skede samt att planprogram för centrala Borås, ”Varierad byggnation” löper parallellt med detta planarbete,
att bebyggelsen på Kamelian 2 utgått samt att önskemål om dokumentation av Nejlikan 3 före rivning
framförts till fastighetsägaren. Kommunstyrelsen
anser bl.a. det olyckligt att det nu framlagda förslaget
inte tar avsteg i en stadsbildsanalys. Kulturnämnden
vidhåller tidigare framförd synpunkt på att en allmän
stadsbildsanalys skall genomföras och att hänsyn tas
till resultatet av Planprogrammet, ”Varierad byggnation”, för centrala Borås. Kulturnämnden framför
vidare att det är positivt att bebyggelsen på Kamelian
2, som gränsar till Tex tilmuseet, har utgått samt att
kommunens fastighet söder om Nejlikan 3 har fått
användningsbestämmelsen PARK.

Kommentar

Stadsbildsanalys har gjorts i ett tidigt skede bl. a
genom att Samhällsbyggnadsnämnden uppdragit åt
exploatören att redovisa ﬂera förslag till utformning
av det aktuella planområdet. Planprogrammet för
centrala Borås ”Varierad byggnation” har färdigbehandlats av Samhällsbyggnadsnämnden under tiden
samrådsförfarandet av detta planförslag varat. Planförslaget bygger vidare på de resonemang kring stadsbild
som fördes i planprogrammet.
G5 Stadsdelsnämnden Väster

Detaljplanearbete har inletts för förskolor på två andra
områden inom Göta, de innebär inte någon direkt
expansion av antalet platser.
Inom Stadsdelsförvaltningen Väster pågår en kartläggning och översyn av verksamheternas lokaler och deras
förutsättningar. Inriktningen i arbetet med lokaler för
förskola och skola är att kunna skapa tillräckligt stora
enheter för att nå ﬂexibilitet och dynamik i användningen av lokaler.
Det är positivt med ytterligare bostäder i centralt läge
med närhet till service, kollektivtraﬁk, samt med gångavstånd till centrum. Vidare är det mycket positivt
med en ökad tillgänglighet för allmänheten till Viskan.
Det ﬁnns inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
G6 Räddningstjänsten

Dem punkter som vi vill lyfta fram från tidigare
yttranden är nedanstående:
•

Det bör säkerställas att siﬀrorna i konsultrapporten om översvämningsrisker inte härrör från
gamla beräkningar utan är uppdaterade efter modern tid och inför förväntade klimatförändringar.

•

Det bör redovisas hur denna larmning av fastighetsägare kommer att genomföras och det
säkerställs att larmning- sker samt vem som har
ansvaret for att denna säkerhetslösning fungerar
över tid. Detta om en eventuell översvämning
inträﬀar.

•

Det bör redovisas vilken lösning man väljer som
utformning for att förebygga översvämning inom
planområdet.

•

Det bör redovisas hur man kommer efterfölja
konsultens skrivning om dränvattenpumpning.

Brandvattenförsörjning
Utformningen av brandvattenförsörjningen inom
SÄRF skall utformas enligt Svenska vatten och
avloppsverksföreningens (VAV) skrifter VAV P76
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Vatten till brandsläckning och VAV P83 Allmänna
vattenledningsnät. Räddningstjänsten förutsätter att
ﬂöden kontrolleras och säkerställs.
För mer information kring brandvattenförsörjning se
räddningstjänstens PM T14 Brandvattenförsörjning.
Utöver det som räddningstjänsten har anfört i dessa
yttranden har vi inget mer att tillägga.
Kommentar

Den detaljerade översvämningskarteringen för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön som tagits fram år
2010 för Borås Stad har använts som underlag vid
bedömningan av översvämningsrisken.
Övriga frågor är utredda men kan inte säkras i
detaljplan.
G07 Lantmäterimyndigheten

Granskningsförslaget har kompletterats med en
del utredningar och ändringar enl. påpekande från
Länsstyrelsen m.ﬂ. Planområdet har också minskats då
fastigheten Kamelian 2 utgått i det senaste förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen.
G11 Borås kommuns
Parkerings AB

Har avstått från att yttra sig.
G12 HSO i Borås

Har avstått från att yttra sig.

Har avstått från att yttra sig.

G8 Borås Elnät

G13 Länsstyrelsen

Elnät
E-områdets placering är lämplig. Elnät har elledningar i anslutning till området som bör beaktas.
Vid en eventuell ﬂytt av ledningarna bekostas det av
exploatören.
Stadsnät
Ingen erinran.

Bedömning enligt 12 kap 1§ PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen

G9 Borås Energi och Miljö AB

Avfallsfrågor:

Hälsa och Säkerhet:

Ur avfallssynpunkt står det att det skall ﬁnnas avfallsutrymme i varje hus, samt att det skall ﬁnnas angöringsplatser för sopbil vid hämtning av avfall. Viktigt
att beakta är avfallsutrymmets storlek och utformning
samt det avstånd som blir mellan angörningsplats för
sopbil och avfallsutrymmet. De olika kraven för detta
ﬁnns i Avfall Sveriges handbok, framsida bifogas.

Risker

Kommentar

Planförslaget har justerats sedan granskningsskedet
och innebär nu att ett större avfallsutrymme inryms i
den norra byggnaden. Detaljplanen gör en utformning
,som följer kraven i Avfall Sveriges handbok, möjlig.
I nämndens yttrande den 21 juni 2011 påpekades
att det vid en byggnation av så många bostäder som
160 behöver den kommunala servicen kompletteras,
bl.a. förskoleplatser som hör till Lokalförsörjningsnämndens ansvarsområde kommer att efterfrågas
ytterligare. I samrådsredogörelsen skrivs att frågan
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På grund av planområdets läge vill Länsstyrelsen
att förslaget redovisar markens stabilitet är klarlagd
samt att det inte föreligger risker för skred/ras. Planhandlingarna och de medföljda geotekniska PM:et
samt en redovisning av fält- och laboratorieresultat
skickades till Statens Geotekniska Institut (SGI) för
granskning. SGI konstaterar att markens stabilitet
är klarlagd i godtagbar utsträckning men uttrycker
dock att erosionsförhållandena inte är klarlagda på en
godtagbar sätt. Se bifogad yttrande från SGI daterad 6
februari 2012.
Synpunkter på det utställda förslaget

G10 Lokalförsörjningsnämnden
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om förskoleplatser hanteras i annan ordning, vilket
är riktigt och Lokalförsörjningsnämnden kommer att
föreslå investeringar för nya förskolor i den förra kommundelen Göta. Nämndens synpunkter om behovet
av LSS och Trygghetsbostäder kommer att framföras
till exploatören.

Länsstyrelsen har noterat att plangränser har ändrats.
Den utställda förslaget redovisar att byggrätten på
fastigheten Kamelian 2 samt garage väster och söder
om höghuset har utgått. Vilket föranleder att frågor
angående risker pga. av närheten till riksväg 40 och
det närliggande tryckeriet inte är aktuella i nuläget.
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Dock vill Länsstyrelsen uppmärksamma följande:
Bullerskyddsåtgärder
Förslaget redovisar i planbeskrivningen att försumbar
ljudmiljö kan åstadkommas genom att förse balkonger
längst hela fasaden mot bullerutsatta sidor mot norr
samt mot söder med bullerskärmar, dvs., ljudabsorberande tak och vägg. Om dessa intentioner ska
förverkligas bör detta återspeglas på plankarta genom
att reglera med en planbestämmelse.
Klimatanpassningsåtgärder
Planbeskrivningen anger att nivåskillnaden mellan det
planerade garaget och Viskan är mycket begränsad.
Enligt planbeskrivningen förutsätter att grundläggning sker med vattentät betong och att pumpning
av dränvatten erfordras. Länsstyrelsen anser då att
planbestämmelserna bör kompletteras för att reglera
grundläggning i vattentät betong enligt förslagets
intentioner. Om syftet med den angivna plushöjden är
att skydda byggnaderna vid en översvämning bör plushöjden ange lägsta grundläggningsnivå eller schaktbotten för att undvika fukt i grunden (Boverkets rapport
”Klimatanpassning i byggande och planering”).
Om bostäderna ska skyddas mot översvämningar
ska det vara möjligt att bo kvar i dem, vilket innebär
att man måste kunna ta sig till och från bostaden på
ett betryggande sätt även vid höga vattennivåer. Det
innebär också att kommunal service som exempelvis
vatten, avlopp el och värme ska kunna fungera. Det är
därför viktigt att byggnadernas tekniska installationer
placeras på en nivå som inte riskerar att påverkas av
översvämningar.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen uppmärksammar att anläggningar
i vattnet vid Viskan kan innebära tillstånds- eller
anmälningspliktig vattenverksamhet.
Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade
myndighetsuppfattning.
Kommentar

Kompletteringar har gjorts i den geotekniska undersökningen och Länsstyrelsens handläggare har efter
det i telefonsamtal sagt att man ser erosionenförhållanderna som tillräckligt utredda.
Planbestämmelserna har reviderats efter Länsstyrelsens
synpunkter angående grundläggning i vattentät betong
och lägsta grundläggningsnivå.

Bullerskärmar föreslås i planbeskrivningen som en
lösning för att skapa tyst eller ljuddämpad sida.
Planbestämmelser säkerställer att bostäder klarar bullernivåer i enlighet med kommunens riktlinjer. Vilken
lösning som kommer att användas för att uppnå för
buller kommer att fastställas i bygglovsskedet.
G16 Västtrafik AB

Västtraﬁk är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtraﬁkens behov på ett bra sätt. Vi har inget
att erinra till förslaget att hållplatsen ”Druvefors” på
gatans vänstra sida ﬂyttas något söderut pga angöring
för sopbil mm.
Vid byggnad av ny hållplats är det viktigt att den är
tillgänglighetsanpassad och följer våra föreskrifter samt
har anslutning till traﬁksäkra gång- och cykelstråk.
Vi är angelägna om att kontakt tas med Västtraﬁk på
ett tidigt stadium vid förändring av beﬁntlig hållplats.
Kommentar

Planförslaget har justerats sedan granskningsskedet
och innebär nu att busshållplatsen inte ﬂyttas eftersom
angöringsﬁckan tagits bort.
G17 Trafikverket

Traﬁkbuller
Traﬁkbullerutredningen är baserad på 2020-års uppskattade traﬁkﬂöden. Traﬁkverket vill uppmärksamma
att det inte är lång tid kvar fram till år 2020.
Bullerskärmarna är en förutsättning för att riktvärdet
ska klaras och bör därför föras in som en planbestämmelse på den formella plankartan.
Garageparkering
Enligt planförslaget föreslås parkering i källargarage,
vilket kan vara positivt för en eﬀektiv markanvändning
samt minskad spridning av föroreningar från öppna
parkeringsytor till dagvattenrecipienten.
Men en parkering i källargarage kan ha en negativ
inverkan på val av färdmedel, där avstånd är en
viktig faktor. Om avståndet är kortare till garaget
än busshållsplatsen kan många välja bilen framför
kollektiva färdmedel. Därför ﬁnns en risk att bilen
blir förstahandsval, vilket inte gynnar ett hållbart
resande och samhällets omställning mot en hållbar
samhällsutveckling.
För att gynna hållbart resande skulle de bästa parkeringsplatserna kunna reserveras för en bilpool.
Luftfart
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen samråda
om ett förslag till detaljplan med länsstyrelsen,
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myndigheter, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, kända sakägare och bostadsrättshavare, berörda
hyresgäster och boende, organisationer av hyresgäster
samt sammanslutningar och enskilda i övrigt som har
ett väsentligt intresse av förslaget. Traﬁkverket bedömer att Landvetter och Viareds ﬂygplats bör ha ett
väsentligt intresse av detaljplanen.
Borås ligger innanför MSA-ytan för Landvetter
ﬂygplats. Den MSA-påverkande ytan består av en
cirkel med radien 55 km som utgår från ﬂygplatsens
landningshjälpmedel. Cirkeln är delad i fyra sektorer
och höjderna kan vara olika i varje sektor. En hög
byggnad enligt planförslaget kan påverka inﬂygningen
till ﬂygplatsen.
Kommentar

BullerSkärmar föreslås i planbeskrivningen som en lösning för att skapa tyst eller ljuddämpad sida. Planbestämmelser säkerställer att bostäder klarar bullernivåer
i enlighet med kommunens riktlinjer. Vilken lösning
som kommer att användas för att uppnå godtagbara
ljudnivåer kommer att fastställas i bygglovsskedet.
Detaljplanen ger goda möjligheter att välja kollektivtraﬁk som färdmedel. Närmaste busshållplats ligger i
direkt anslutning till de planerade byggnaderna.
Detaljplanen reglerar inte fastighetsägarens möjligheter att utnyttja fastighetens parkeringsplatser.
Samråd har inte skett med Landvetter eller Viareds
ﬂygplatser eftersom de inte representerar någon
myndighet. Försvarsmakten har dock påpekat att
ﬂyghinderanmälan ska göras för 20-våningshuset.
G18 Hyresgästföreningen

Vi noterar att planförslaget för Kamelian 2 har ändrats
att i stället för bostad omfatta byggnation av ett
parkeringsdäck.
Under rubriken 6.5.1 Sociala värden, Integrering,
påpekas att gångstråket utmed Viskan kan få en hög
kvalitet om den löper obruten från centrum, vilket
kan bidra till en minskad barriäreﬀekt av Riksväg 40.
Därför är det önskvärt att passagen av Kyrkogårdsgatan sker under gatunivå för att undvika att passera
biltraﬁken på nämnda gata.
Det framgår inte tillräckligt tydligt hur man har tänkt
sig lösningen vid iordningsställandet av gångvägen
utmed Viskan vid nämnda ovanstående område.
I övrigt har vi inget att erinra.
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Kommentar

Gångpassagen över Kyrkogårdsgatan syftar till att gå
i gatunivå. Gångvägen utmed Viskan studeras mer
detaljerat i projekteringsskedet när detaljplanen har
antagits.
G19 Försvarsmakten

Har avstått från att yttra sig.
3.2 Sakägare
G20 Solrosen 1, Hyresgäst

Överklagar beslut 2011-12-08 P 07/10 SBN
Jag bor på Kellgrensgatan 37 sedan drygt 10 år. Sedan
ICA Maxi öppnade så har traﬁken ökat markant.
Med ytterligare lägenheter på den plats som idag
ﬁnns ett välbehövligt parkeringsområde skulle traﬁksituationen bli outhärdlig och det kommer att saknas
parkeringsplatser.
Min lägenhet med balkong mot det området kommer
om byggnation sker att hamna helt i skuggan av dessa
höghus. Jag är beroende av sol så mycket det går då jag
lider av eksem.
Att utsikten kommer att förändras och man inte
längre får den underbara vyn av vatten och träd är en
katastrof.
Om jag får en byggnad intill med insyn till mig kommer att försämra min känsla av trygghet i lägenheten.
Ljudnivån kommer att öka med mer traﬁk och luften
påverkas negativt.
Ovanstående är för mig så viktigt att jag tvingas se
mig om efter ett annat boende då jag valt den här
lägenheten just för att det är så lugnt och att jag inte
har grannar alldeles inpå.
Kommentar

Överklagande av planen är möjligt först den dagen
planen har blivit antagen av Kommunfullmäktige.
Information kommer att skickas ut till hyresgästen.
En traﬁkutredning har tagits fram, som bedömer
traﬁkalstringen när planområdet är fullt utbyggt. Den
goda kollektivttraﬁkförsörjningen samt närheten till
stadskärnan gör att biltraﬁkalstringen för de boende
bör kunna bli jämförelsevis låg, ca 450 bilförﬂyttningar per vardagsdygn. Kapaciteten bedöms vara god
och den tillkommande traﬁken bedöms rymmas inom
kapaciteten för beﬁntlig utformning.
Parkering för boende och besökande i beﬁntliga och
planerade byggnader ska ske inom kvartersmark. Den
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mark, inom planområdet, som idag används som
parkering, syftar till att omvandlas till park. Gällande
detaljplan från 1961 syftar också till att marken
används som park.
Enligt de solstudier som har genomförts i samband
med planarbetet så skuggas fastigheten Solrosen 1
i väldigt begränsad grad utav den planerade bebyggelsen. Efter klockan 18 lägger sig skuggan från
20-våningshuset över den byggnadsdel på Solrosen
1 som ligger längst i norr. Solstudien redovisar inga
skuggbildningar på de övriga delarna av Solrosen 1.
Den planerade bebyggelsen har inte större utbredning
söderut än de hus som idag står på platsen. Utsikten
kommer att bli mer grön eftersom den nuvarande
parkeringen planeras bli park.
Eftersom den nya bebyggelsen har liknande utbredning söderut bedöms risken för ökad insyn vara liten.
Traﬁkalstringen bedöms vara jämförelsevis låg och därför förväntas planen inte innebära någon betydande
ökning av traﬁkbuller längs Druveforsvägen.

Planavdelningen

Elisabet Fjellman

Anders Johansson

TF planchef

planarkitekt

Snedbild från söder över planområdet.
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Nr 71
Miljörapport 2011
– Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad
2012-05-07

2012/KS0312 403

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag att årligen
sammanställa miljötillståndet i Borås samt redovisa hur
Borås Stad arbetar med miljöfrågor.
Miljö- och konsumentnämnden har översänt ”Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad” till
Kommunstyrelsen. Rapporten redovisar det interna och
externa miljöarbetet i kommunen.
Till grund för rapporten ligger miljöredovisningar från
kommunens egna förvaltningar och bolag samt en sammanställning av miljötillståndet i Borås.
Miljöförvaltningen konstaterar att svarsfrekvensen är låg
och att samtliga nämnder/bolag inte har använt sig av utpekad mall, vilket lett till att underlaget till redovisningen
är begränsad. Extern statistik som fanns när miljömålen
beslutades 2008 saknas i år, till exempel avseende naturgas
och certifierad ekologisk mark. Vidare har framtagning av
statistik som rör exempelvis koldioxidutsläpp förändrats
nationellt jämfört med tidigare år och därför har siffror
bytts ut mot nu tillgänglig statistik.
Liksom tidigare år visar sammanställningen att viktiga
områden att arbeta vidare med är att öka takten med
omställning till ett hållbart transportsystem och hållbara
resor samt transporter såväl i den egna organisationen som
i kommunen som helhet. Det behöver arbetas mer med
hållbar upphandling och utbildning om hur miljökrav kan
ställas vid upphandling. Det behövs bättre struktur på det
egna miljöarbetet i kommunen och miljöinformationen
behöver nå ut till alla anställda.
Miljö- och konsumentnämnden har i rapportens inledning
lyft fram många satsningar som startat under år 2011, till
exempel arbetet med nya miljömål, medlemskap i Sveriges
Ekokommuner och satsning på kollektivtrafiken. Nämnden poängterat också ett antal viktiga satsningar som
kommer att ske 2012, till exempel att minska matsvinnet,
öka andelen ekologisk mat i skolorna, jobba med livsstilsB 384

frågor och information till invånare och näringsliv och
i högre grad inkludera invånarna i miljö- och klimatarbetet. En klimatkompensationsfond kommer att införas
för Borås Stads verksamheter och det konkreta arbetet
med att komma till rätta med förlusten av den biologiska
mångfalden kommer att starta under 2012.
Trots att nya miljömål förväntas att bli färdiga under året
är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och styrelser
aktivt arbetar med att uppfylla de gällande miljömålen.
Miljöarbetet får inte bli passivt i väntan på de nya miljömålen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar
utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas
att ta ansvar för att Borås Stad skall vara delaktig i att
uppnå miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen
uppmanas att senast den 1 september 2012 i korthet redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder man gjort under
2011, vilka problem man eventuellt mött i arbetet och
vilka konkreta åtgärder man har gjort respektive planerar
under 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Separat bilaga:
Miljörapport 2011
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Utdrag ur protokoll

2012-03-20

§ 49
Miljörapport 2011
Sammanfattning

2008 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås.
Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag att årligen
sammanställa miljötillståndet i Borås samt redovisa hur
Borås Stad arbetar med miljöfrågor. I Miljörapport 2011
– Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad redogörs för
det interna och externa miljöarbetet i kommunen. Till
grund för rapporten ligger miljöredovisningar från kommunens egna förvaltningar och bolag samt en sammanställning av miljötillståndet i Borås.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2012.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända
”Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar utveckling i Borås
Stad” till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Nr 72
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2011 avgivna motioner
2012-05-21

2012/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t o m november månad 2011 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2011 avgivna motioner

Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
Dnr 2002/KS0249 001
(KC)

Motion av Maj Steen (M) om avveckling av kommunens
egen revision.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
Dnr 2006/KS0559 826
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om konstfrusen
bandybana på Boda.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
Dnr 2006/KS0558 821
(E)

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om iordningställande
av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas
hälsa.

Under beredning.

KF 2007-08-16 § 101
2007/KS0614 026
(E)

Motion av Ida Legnemark (V) om jämtegrering av budget och budgetprocess i Borås Stad.

Under beredning.

B 386

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2011 avgivna motioner

Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2007-11-21--22 § 151
Dnr 2007/KS0847 107
(KC)

Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
Dnr 2008/KS0132 107
(KC)

Motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
Dnr 2008/KS0225 050
(J)

Motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal!
Nej till löneapartheid i Borås!

Under beredning.

KF 2008-06-12 § 116
Dnr 2005/KS0393 050
(J)

Motion av Solveig Kjörnsberg om kollektivavtal vid
upphandling.

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
Dnr 2009/KS0111 614
(E)

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson
(S); Utbildning för vindkraft i Borås Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
Dnr 2009/KS0175 700
(E)

Motion av Anders Österberg (S); Jämlikhetsutredning –
Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-03-19 § 28
Dnr 2009/KS0255 119
(E)

Motion av Anders Österberg (S) om övervakning i
garagen.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0349 773
(E)

Motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0403 420
(E)

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar och
fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0404 822
(E)

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna
efter människan och inte människan efter byggnaderna.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS0557 139
(KU)

Motion av William Petzäll (SD) om att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande
verksamhet.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS 0587 139
(KU)

Motion av Anders Österberg (S); Förstärkt arbete mot
rasism och diskriminering.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS0588 107
(E)

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den
som inte används.

Under beredning.

KF 2009-10-15 § 130
Dnr 2009/KS0657 050
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om att värna om
seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upp
handlingen.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2011 avgivna motioner

Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2009-10-15 § 130
Dnr 2009/KS0661 317
(SP)

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna.

Drogs ur från Kommunstyrelsen 27 februari 2012.
Inget nytt förslag till beslut
framme.

KF 2009-10-15 § 130
Dnr 2009/KS0678 629
(KU)

Motion av William Petzäll (SD) om förbud mot klädedräkterna Nikab och Burka i skolan.

Under beredning.

KF 2009-11-25--26 § 153
Dnr 2009/KS0748 173
(E)

Motion av William Petzäll om sprinklers i äldreboenden.

Väntar på komplettering av
Lokalförsörjningsnämndens
remiss.

KF 2009-12-17 § 178
Dnr 2009/KS0815 532
(SP)

Motion av Ida Legnemark V och Fredrich Legnemark
(V) om framtidens kollektivtrafik.

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
Dnr 2010/KS0128 030
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om ökade
arbetsmarknadsinsatser.

Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
Dnr 2010/KS0204 219
(SP)

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0363 332
(E)

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och
Anders Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet II.

Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0364 829
(E)

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S);
Let´s dance.

Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0373 050
(E)

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0489 020
(PoF)

Motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S);
Borås – en stad i arbete.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0514 822
(E)

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om att utreda möjligheten att iordningställa en badplats vid – Mullängen – i
Gånghester i Stora Häljasjön.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0516 110
(Vn)

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman
(Väg) om färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0559 349
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala
vattenhål.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0588 133
(E)

Motion av William Petzäll (SD) angående att säga upp
avtal med Migrationsverket om mottagande av nyanlända.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m november månad 2011 avgivna motioner

Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0597 821
(E)

Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders
Österberg (S); Spontanidrottsplats på Tullen.

Under beredning.

KF 2010-09-23 § 111
Dnr 2010/KS0628 710
(KU)

Motion av Lena Palmén (S);
En väg in för barn med särskilda behov.

Kommunstyrelsen december
2011/januari 2012.

KF 2010-09-23 § 111
Dnr 2010/KS0686 532
(SP)

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten
till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Återremitterad från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen
Under beredning.

KF 2010-11-18 § 148
Dnr 2010/KS0852 027
(KU)

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om höjda kunskapskrav
i svenska språket för personal inom äldreomsorgen.

Under beredning.

KF 2011-02-24 § 18
Dnr 2011/KS0197 805
(E)

Motion av Pontus Fritzson (SD) om indraget stöd till
kulturföreningar för invandrare.

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
Dnr 2011/KS0277 530
(SP)

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS 0292 212
(SP)

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara DegermanCarlsson (KD); Ett långsiktigt hållbart Borås kräver en
ny översiktsplan.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0299 139
(KU)

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara DegermanCarlsson (KD); Bra Kompis riktat även till äldre elever
– för ett starkare värdegrundsarbete!

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0326 003
(J)

Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0377 040
(E)

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin
– införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0380 805
(E)

Motion av Olle Hermansson (Väg) angående observatorium på Navets tak.

Under beredning.

KF 2011-11-16--17 § 138
Dnr 2011/KS0788 759
(E)

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inrätta en social investeringsfond för ungas
utveckling och hälsa!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2011-12-01--2012-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2011-06-16 § 81
Dnr 2011/KS0489 105
(KC)

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i staten Israel.

KF 2011-06-16 § 81
Dnr 2011/KS0497 531
(E)

Motion av Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M), Johan Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda
för framtiden – elbilar i Borås!

KF 2011-06-16 § 81
Dnr 2011/KS0498 866
(E)

Motion av Björn Bergquist (M); Skulpturera Borås!

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0583 514
(SP)

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie Fridén (M); Avskaffa parkeringsnormen!

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0584
(E)

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlsson (M); Fri parkering
för en levande stadskärna.

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0585 821
(E)

Motion av Annette Carlsson (M) och Alfio Franco (M); Ett säkert och tryggt Borås även
för våra barn och ungdomar.

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0586 730
(KU)

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M); Riktiga gatuadresser till
våra boenden!

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0591 701
(KU)

Motion av Anna Christensen (M); Lokal samverkan för en bättre framtid för barn och
unga i Borås – SSP.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0602 050
(E)

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social hänsyn vid upphandling.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0612 050
(E)

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0628 291
(E)

Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgymnasiet.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0659 050
(E)

Motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och närproducerat –för ett miljömässigare Borås!

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0660 809
(E)

Motion av Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) – inför mobila
gatukonstväggar i Borås.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0661 219
(SP)

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör Krokshallsberget för Boråsarna.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2011-12-01--2012-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0662 024
(PF)

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) om verkliga lönekostnader.

KF 2011-10-20 § 128
Dnr 2011/KS0709 020
(PF)

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en arbetsgivare om tar ansvar.

KF 2011-10-20 § 128
Dnr 2011/KS0720 105
(KC)

Motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för representation.

KF 2011-12-15 § 145
Dnr 2011/KS0829 106
(KC)

Motion av Olle Engström (M) och Eike Jünke (M); Finansiera en professur inom forskningsområdet resursåtervinning!

KF 2011-12-15 § 145
Dnr 2011/KS0846 624
(KU)

Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD) om slumpmässiga drogtester
i skolan.

KF 2011-12-15 § 145
Dnr 2011/KS0852 701
(E)

Motion av Ann-Marie Ekström (FP); Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdssamhället.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2011/KS0870 700
(E)

Motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/0122 331
(SP)

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/0123 700
(KU)

Motion av Ida Legnemark (V) om helhetsgrepp på våld i nära relationer,

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/KS0124 629
(KU)

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Inrättande av ”materialbank” – att kunna utnyttjas
av förskolor och skolor.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/0126 311
(SP)

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD); Gräv ner för att satsa på miljön
och bygga nytt!

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
(KU)

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp –
ett måste för en aktiv barnkommun!

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0130 805
(E)

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Satsning på rörelse och
integration för barn och unga!

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
(SP)

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade klimatmål för Borås stad.

B 391

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2011-12-01--2012-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0205 730
(KU)

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V) om tillgänglighet för hela Borås.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
(SP)

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga framtida tätortsbussar.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0208 107
(E)

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M); Framtiden stavas elbussar.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0209 615
(E)

Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M); Ett
rikare kulturliv för alla!

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0232 609
(KU)

Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD) om att införa skolk-sms i kommunernas skolor.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
(E)

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0271 702
(E)

Motion av Joakim Malmberg (FP); Låt krogarna ha öppet senare!

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
(E)

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en idrottshall i
anslutning till Sjömarkenskolan.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0273 609
(KU)

Motion av Annette Carlson (M); En trygg skolmiljö för barn och ungdomar.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0274 866
(E)

Motion av Annette Carlson (M); Flytta Obelisken (tandpetaren).

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0287 119
(E)

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om bevakning av Hässleholmen, Norrby och Hulta.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
(KU)

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0333 754
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om att införa möjligheten till dator och internetuppkoppling de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0334 809
(E)

Motion av Ida Legnemark (V); HBTQ-kompetens i idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2011-12-01--2012-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
(E)

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
(E)

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i förskolan?

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
(SP)

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C)
och Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
(PF)

Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP); Bilda en central förskoleoch grundskolenämnd i Borås.
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Nr 73
Donation av springbrunn
2012-05-21

2012/KS0377

2012-04-26

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Kulturnämnden
Till Kommunfullmäktige

Kulturnämnden har i bilagda skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen av
Märta Hedin, en springbrunn ritad av arkitekten Erik
Sammy Josephson, för placering på P A Halls terrass framför Gustav Adolfskyrkan.

Donation av springbrunn

Kommunstyrelsen bedömer att kostnaderna för iordningsställandet av att få brunnen på plats, kan erhållas från
stadens donationsfonder. De kostnader som i övrigt är förbundna med donationen är underhåll av springbrunnen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Tacksamt mottaga gåvan, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Semmy Josephson, från Märta Hedin.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donationen av Märta Hedin, en springbrunn
ritad av arkitekten Erik Semmy Josephson, för placering på
P A Halls Terrass.

Sammanfattning

Borås Stad har av Märta Hedin fått erbjudande om en
donation av en springbrunn. Sammanfattningsvis är det
Kulturförvaltningens bedömning att Borås Stad med tacksamhet ska ta emot springbrunnen för placering på den
nyligen iordningställda ytan på P A Halls Terrass framför
Gustav Adolfkyrkan.

Yttrande

Borås Stad har av Märta Hedin fått erbjudande om en donation av en springbrunn. Brunnen är ritad av arkitekten
Erik Semmy Josephson. Materialet är polerad bohusgranit.

För donationen gäller följande:
Borås Stad svarar på sedvanligt sätt för transport, montering, belysning samt underhåll av springbrunnen.
Borås Stad äger inte rätt att avyttra springbrunnen. Om
kommunen inte längre kan ha kvar brunnen, skall den
återgå till Märta Hedin eller hennes efterlevande.
Inga andra kostnader eller villkor är förbundna med
donationen.
Den nyligen iordningställda platsen framför Gustav Adolfkyrkan är en passande yta. Man har tidigare diskuterat
vattenkonst på den platsen varför en springbrunn av just
det skälet är mycket lämplig. Flera av de omgivande byggnaderna är uppförda under ungefär samma tidsepok som
B 394

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

tillkomsten av springbrunnen, tidigt 1900-tal, och också av
det skälet är valet av plats välgrundat. Dessutom har brun�nen ett kulturhistoriskt värde som är intressant. Den är
ritad av den kände arkitekten Erik Semmy Josephson, som
hörde till den kända konst- och kultursläkten Josephson.
Medel för montering av brunnen kan troligtvis erhållas
från en av stadens fonder för gestaltningsinsatser i den
offentliga miljön.
Konstutskottet behandlade donationserbjudandet på
sammanträde 20 februari 2012. Då beslutades att föreslå
Kulturnämnden att Borås Stad tar emot donationen. Dock
förordar konstutskottet en annan placering än P A Halls
Terrass.
Sammanfattningsvis är det Kulturförvaltningens bedömning att Borås Stad med tacksamhet ska ta emot springbrunnen för placering på den nyligen iordningställda ytan
på P A Halls Terrass framför Gustav Adolfkyrkan.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

Borås 2012-04-10

Donation
Härmed har jag nöjet att erbjuda Borås Stad, Kulturnämnden, följande donation: En springbrunn i polerad
bohusgranit ritad av arkitekten Erik Semmy Josephson.
Valet av plats nedanför trappan till P A Halls Terrass,
vilket skett på förslag av representanter för Borås Stad,
Tekniska förvaltningen samt Kulturförvaltningen, finner
jag utmärkt.
Borås Stad äger inte rätt att avyttra springbrunnen. Om
staden inte längre kan ha kvar verket, skall det återgå till
Märta Hedin eller hennes efterlevande.
På sedvanligt sätt svarar Borås Stad för transport, montering, belysning, skyltning samt underhåll av springbrunnen.
Inga övriga kostnader eller villkor är förbundna med min
donation.
Märta Hedin
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Nr 74
Svar på motion av Olle Engström (M) och Eike Jünke (M);
Finansiera en professur inom forskningsområdet
resursåtervinning!
2012-04-23

2011/KS0829 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Olle Engström (M) och Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad förordar Högskolan i
Borås att inrätta en professur för forskning inom området
resursåtervinning med fokus på materialåtervinning.
Borås Stad stödjer aktivt organisationen Waste Recovery
– International Partnership som arbetar med lösningar
inom miljöteknik. Genom att inrätta en professur för
forskning inom området resursåtervinning med inriktning
på organisk och oorganisk materialåtervinning utvecklas
kunskaperna inom området.
Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom
forskningsområdet resursåtervinning med bl a biogas,
förbränning och förgasning, logistik, plaståtervinning,
livscykelanalys och sociala aspekter. Det finns professurer
och/eller forskare som utvecklar såväl forskningen som
utbildningen inom samtliga dessa områden.
Inom forskningsområdet materialåtervinning förekommer
vissa områden som t ex plaståtervinning, men återvinning
av andra organiska och oorganiska material ingår inte i
dagens forskning. Syftet med en ny professur är att stärka
hela forskningsområdet resursåtervinning med ytterligare
en inriktning mot återvinning av oorganiskt material.
En ny professur förstärker forskningsområdet organiskt
material som kan bidra till att optimera processer och
material för energiproduktion i det planerade Energiverket
på Sobacken. Professuren är i också i linje med skapandet
av det nya innovationscentret på Simonsland.
Borås Stad verkar i sina överläggningar med Högskolan i
Borås för att en tjänst inriktas inom detta område.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2011-12-15

Bilaga till § 145 Anmälningsärenden

Motion; Finansiera en professur inom
forskningsområdet resursåtervinning!
Organisationen Waste Recovery – International Partnership har under snart sex års tid utvecklats snabbt. Idag
har man avtal med fyra städer i Brasilien och på tur står
miljonstäder i Indonesien, Kina, Vietnam, Laos, Kambodja och Nigeria. Även vissa kontakter med Bulgarien och
Moldavien är nu etablerade. Inom miljöteknik är konceptet världsunikt och Waste Recoverys lösningar efterfrågas
i hela världen.
I samma hastighet som kunskapsklustret expanderar ökar
även behovet av fördjupad och utökad kunskap inom
resursåtervinning. Redan idag är detta ett av Högskolan
i Borås viktigaste strategiska forskningsområden. Den
grundläggande kunskapen man besitter skulle dock kunna
utvecklas ytterligare genom utökade resurser. Därför anser
vi att en av de professurer som Borås Stad garanterat att
finansiera i samband med projektet Simonsland, skall
avsättas för forskning inom resursåtervinning med fokus
på materialåtervinning.
Att investera i en professur inom forskningsområdet
resursåtervinning är synnerligen viktigt med tanke på
den stora satsning som Borås Stad nu planerar att göra i

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

det nya energi- och avloppsreningsverket på Sobacken.
Dessutom går det helt i linje med skapandet av det nya
innovationscentret på Simonsland.
Vår vision är att Borås Stad även fortsättningsvis skall
ligga i framkant vad det gäller miljöfrågor och att staden
skall kunna fortsätta sprida sin kompetens, teknologi och
produkter till utvecklingsländer. Om man satsar på en
kunskapsutveckling inom resurs- och materialåtervinning
kommer Borås Stad kunna utveckla och stärka sitt internationella samarbete med andra städer och fortsätta vara
ett erkänt namn i olika miljösammanhang.
Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att
Kommunfullmäktige beslutar att:
Föreslå Högskolan i Borås att inrätta en av professurerna,
som Borås Stad lovat att finansiera under tio år i samband
med projektet Simonsland, för forskning inom området
resursåtervinning med fokus på materialåtervinning.
Tjänstens inriktning exemplifieras i bilagd befattningsbeskrivning.
Olle Engström (M)
Eike Jünke (M)

Befattningsbeskrivning Ny professur inom:
Forskningsområdet: Resursåtervinning
med inriktning på organisk och oorganisk
materialåtervinning.

kan bidra till att optimera processer och material för
energiproduktion i det planerade nya Energiverket på
Sobacken. Ett mycket viktigt mål för att bibehålla vår
tätposition inom området resursåtervinning i världen.
Målsättning:
Genom forskningsinsatser på nya material ska målet med
den nya professuren vara att generera renare fraktion ur
avfall på såväl befintligt som nya material för rötning,
förbränning och återvinning.

Sammanfattning:
Borås Stad har i och med det väl utvecklade samarbetet
mellan parterna i Waste Recovery – International Partnership en unik möjlighet att ytterligare stärka den lokala
kompetensen som finns i detta samarbete. Kunskapsklustret Waste Recovery är världsunikt och kommer i
framtiden, genom ytterligare satsningar att vara ett starkt
kunskapsområde. Detta sätter både Borås Stad och övriga
parter i Waste Recovery på världskartan, vilket skapar
tillväxt i vår region.
Mohammad Taherzadeh,
forskare inom resursåtervinning, Högskolan i Borås
Olle Engström (M),
ledamot i Kommunfullmäktige och Borås Energi
och Miljö AB

Bakgrund:
Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom
forskningsområdet resursåtervinning med bl a biogas,
förbränning och förgasning, logistik, plaståtervinning,
livscykelanalys och sociala aspekter. Inom samtliga områden ligger vi långt fram med forskningen, tack vare att det
idag finns egna professurer och/eller forskare som utvecklar såväl forskningen som utbildningen.
Inom forskningsområdet materialåtervinning är situationen något annorlunda. Vissa områden som t ex plaståtervinning förekommer, men återvinning av andra organiska
och oorganiska material ingår inte i dagens forskning.
Syftet med en ny professur inom området resursåtervinning är att:
• Stärka hela forskningsområdet resursåtervinning med
ytterligare en inriktning mot återvinning av oorganiskt
material. Ett område som måste förstärkas ytterligare
för att Borås Stad ska stå väl rustad inför framtiden.
• Den nya professuren ska ytterligare förstärka forskningsområdet inom också organiskt material som
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