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Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
8 juni 2020 

 
2019-00108  
Miljö- och konsumentnämnden: Miljörapport 2019, Tjänsteskrivelse 
 
2019-00108  
Miljö- och konsumentnämnden, Beslut § 73, Miljörapport 2019 gällande Borås Stad 

 
2019-00108  
Miljö- och konsumentnämnden, Bilaga Miljömålsrapport 2019 

 
2019-00109  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29, § 42 Avsägelse av förtroendeuppdrag, 
entlediganden och fyllnadsval  
 
2019-00129  
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning detaljplan Byttorp, Byttorp 3:1 
Fjällgatan, Borås Stad  
 
2019-00129  
Samhällsbyggnadsnämnden: Planbeskrivning Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, 
Fjällgatan, Borås Stad  
 
2019-00129  
Samhällsbyggnadsnämnden: Svar på underrättelse om granskning av detaljplan Byttorp, 
Byttorp 3:1, Fjällgatan Borås Stad 

 
2019-00141  
Skrivelse från ordförande i hembygdsförening och svar från ordförande Sara Andersson 

 
2019-00154  
Brev från Folkbildningsrådet angående statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd  
 
2019-00154  
Rapport, Folkbildningsrådets samlade bedömning 2019  
 
2020-00002  
Inbjudan Bygdegården som nav i bygden - en kommunal möjlighet 3 juni 2020 

 
                     2020-00012  
                     Stadsrevisionen: Revisionsberättelse, redogörelse Kulturnämnden 2019 
                      



  

 

2020-00055  
Stadsledningskansliet: Uppföljning avtalssamverkan  
 
2020-00055  
Svar på uppföljning avtalssamverkan  
 
2020-00065  
E-post, Landets 1500 arbetslivsmuseer behöver stöd 
 
2020-00065  
Brev, Coronapandemins effekter på landets arbetslivsmuseer 
 
2020-00065  
Exempel från arbetslivsmuseer 
 
2020-00065  
Ängelholms Flygmuseum, artikel 
 
2020-00065  
Lista över Arbetslivsmuseer i Sverige 
 
2020-00069  
Inbjudan till KLYS enkät om Coronakrisens påverkan på kommunernas kulturliv  
 
2020-00070  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29, § 46 Personalekonomisk redovisning 
 
2020-00070  
Kommunfullmäktige, Bilaga, Personalekonomisk redovisning 2019 
 
2020-00071  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29, § 47, Stöd till Borås Näringsliv 
 
2020-00072  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45 Borås Stads Årsredovisning 2019 
 
2020-00072  
Borås Stad Årsredovisning 2019, Kommunfullmäktige 2020-04-29 
 
2020-00072  
Bilaga omdisponering investeringar, årsredovisning 2019 
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Dnr KUN 2020-00029 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med maj 2020.    

Ärendet i sin helhet 

Prognos för helåret  

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 
höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 
den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en 
beskriven åtgärd för att komma till rätta med avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av 
stök och oro. Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 
tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på 
ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på 
Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst 
på utebliven kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Dessa är 
genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa 
verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 
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Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade 
intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade 
marknadsföringskostnader och inköp av teknisk utrustning till bland annat 
distansundervisning. 

               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med maj 2020.                                                            

Samverkan 

FSG 2020-06-02. 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars 2020-05  

Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 362 847 353 333 20  

Kulturadministration 4 075 9 982 4 159 4 238 -79 -200 

Biblioteksverksamhet 20 768 53 319 22 216 20 399 1 817 -200 

Museiverksamhet 9 766 22 654 9 439 10 207 -768 -500 

Konst och utställningsverksamhet 4 406 10 756 4 482 5 150 -668 -150 

Teaterverksamhet 10 817 26 282 10 951 9 162 1 789 3 500 

Publika möten 9 489 16 281 10 421 10 001 420  

Kulturskolan 14 216 35 030 14 596 14 783 -187 -1 650 

Skolbibliotek 3 667 9 300 3 875 3 572 303  

Buffert  1 249 520 0 520 1 249 

Verksamhetens nettokostnader 77 566 185 700 81 012 77 845 3 167 2 049 

Kommunbidrag 75 135 185 700 81 012 81 012   

Resultat jfr med kommunbidrag -2 431 0 0 3 167  2 049 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -2 431   3 167  2 049 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 370 166 72 410 69 111 68 296 

Antal besökare biblioteken i Borås 550 000 249 113 61 979 35 406 38 441 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Borås museum 25 000 1 763 2 044 673 785 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 20 715 4 384 1 014 1 049 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 10 890 2 550 1 032 1 042 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

0 0 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Stadsteatern 20 000 5 879 720 0 0 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal elever Kulturskolan 5 600  4 901 6 753 6 307 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 4 289 509 218 166 



 

10-dagars 2020-05  

Kulturnämnden 

 
Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2020 Årsutfall Maj 2020 Utfall Maj 2019 Utfall Apr 2020 Utfall Maj 2020 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 99 751 30 967 0 6 220 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå 
nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 050 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma till rätta med 
avvikelsen framöver. 

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på inrådan från både CKS 
och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven kompensation för tillkommande 
kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopia får inget bidrag från regionen samt minskade intäkter från förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och inköp av teknisk 
utrustning till bland annat distansundervisning. 
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Marie-Louise Weise 
Handläggare 
033 357179 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00149 3.6.1.3 
 

  

 

Borås Stads kulturstipendium 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att 2020 års kulturstipendium tilldelas Frida Braide 

med 15 000 kronor. Utdelning av stipendiet sker i anslutning till nämndens 

möte i augusti.         

Sammanfattning av ärendet 

10 ansökningar hade vid ansökningstidens utgång 24 februari inkommit till 

2020 års kulturstipendium.   

 

Motivering till årets kulturstipendium:  

Frida Braide tilldelas Borås stads kulturstipendium 2020 som ett stöd för 
vidareutbildning i fotografi. Frida Braide studerar vid Konsthögskolan Valand 
där hon har ett år kvar till kandidatexamen i fotografi. Därefter siktar hon på att 
studera vid den anrika skolan Parsons School of Design i New York. 
              

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 
 

  

 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplan för 

LUPP 2017 och att översända redovisningen till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning  

 Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och 
återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – 
LUPP. Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de 
områden som lyfts i LUPP. Svårigheter i relation till åtgärdsplanen för LUPP 
har varit att få en övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna 
använder sig av i dessa frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultaten i LUPP.              

Ärendet i sin helhet 

Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och 

återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – 

LUPP. LUPP är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning 

och analys. Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att 

utvärdera resultatet i LUPP och att återkoppla vilka åtgärder som planeras 

under perioden 2019-2021. Kulturnämnden har inför perioden redovisat 

planerade åtgärder för avsnittet Fritid och kulturliv.  

Kulturnämnden beslutade att organisera arbetet med att förbättra resultaten i 

Lupp 2021 i en åtgärdsplan som baseras på innevarande Lupp-resultat, den 

ungdomspolitiska handlingsplanen samt Vision 2025, samt att metoder och 

undersökningar bör samordnas med Fritids- och folkhälsoförvaltningen då en 

del frågor och utmaningar överlappar. 

I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd 

och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. I 

Vision 2025 framgår att ett av målområdena för Borås Stad är att Vi tar 

gemensamt ansvar för barn och unga. Detta bland annat genom att barn och 

unga får uttrycka sin åsikt och få möjlighet att påverka, samt att kommunen i 

samarbete med andra aktörer skapar mötesplatser och bidrar till en god 

demokratisk fostran samt goda uppväxtvillkor. I Kulturnämndens åtgärdsplan 

beslutades att nämnden bör fortsätta utveckla frågan om hur fler unga kan få 

tillgång till ett brett kultur- och fritidsutbud, samt hur ungas delaktighet och 

inflytande i sin fritid kan stärkas. 
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Luppen visar att majoriteten av de unga i Borås Stad är nöjda med sin fritid. 

Dock syns skillnader utifrån kön, där killar är mer nöjda med fritidsutbudet än 

vad tjejer är, och utifrån stadsdel där unga i ytterområdena, exempelvis 

Viskafors och Fristad, upplever att det saknas fritidsaktiviteter. Unga med 

funktionsnedsättning, nedsatt hälsa, oro för ekonomi eller med vårdnadshavare 

som står utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med sin 

fritidssituation. Av LUPP framgår att insatser bör göras för att förbättra 

tillgängligheten av fritids-och kulturaktiviteter för ungdomar utifrån kön, 

funktionsnedsättning och ekonomi. Andelen som svarat att de ”aldrig” utövar 

eller besöker kulturaktiviteter på fritiden är inte tillfredsställande. 

Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de områden som 

lyfts i LUPP. Svårighet i relation till åtgärdsplanen har varit att få en 

övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna använder sig av i dessa 

frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultatet i LUPP. En annan svårighet är 

att LUPP:ens resultat visar vad men inte varför ett resultat ser ut som det gör. 

Det är i hög grad upp till verksamheterna att analysera sin egen verksamhet och 

se hur den egna statistiken förhåller sig till LUPP innan en eventuell åtgärd kan 

genomföras inom respektive verksamhet. Exempelvis finns bio inte med i 

LUPP-enkätens frågematerial, varför verksamheten Röda Kvarns åtgärder inte 

direkt kan utvärderas utifrån LUPP.  

Andra aspekter är mer konkreta, så som att 27% av unga med 

funktionsnedsättning/sjukdom saknar fritidsaktiviteter. Unga med 

funktionsnedsättning ser i större grad olika hinder för att delta i 

fritidsaktiviteter. De är mindre nöjda med sin fritid totalt sätt, och uppger i 

högre grad att de ”aldrig” går på konsert, museum eller teater. Här finns 

möjlighet att göra riktade insatser för olika målgrupper inom denna grupp. På 

Kulturskolan har exempelvis deltävlingar i Funkisfestivalen genomförts två år i 

rad, i samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen, Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen och föreningen FUB.  

45% av de unga som har dålig eller ganska dålig självskattad hälsa är missnöjda 

med sin fritid. Även här har Kulturskolan för avsikt att starta upp arbetet med 

Dans för hälsa, en behandlingsmetod för att motverka psykisk ohälsa hos unga 

flickor. Danslärare på kulturskolan har nu blivit certifierad och kulturskolan har 

nu kontakt med andra orter där arbetet bedrivs. Dans för hälsa ska ges 1-2 ggr i 

veckan med fokus på rörelseglädje och inte prestation. 

Många av Kulturnämndens verksamheter är centralt belägna i Borås, och kan 

därför vara otillgängliga för unga i serviceorter eller på kvällstid när 

skolbusskortet inte är giltigt. I serviceorterna Viskafors och Fristad finns 

bibliotek och fritidsgård. Ett initiativ att samverka kring ungas fritidsaktiviteter 

är planlagd till hösten 2020. Kulturskolan har redan inlett ett arbete med att 

erbjuda aktiviteter i Fristad, men har inte nått unga i LUPP:ens målgrupp. De 

gånger kurser har varit valbara på lov har inga deltagare inom målgruppen 

anmält sig. Bussförbindelser har uppgetts vara hinder för deltagande.  
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Ur ekonomisk synpunkt är Kulturnämndens verksamheter generellt sett 

tillgängliga. Exempelvis är Röda Kvarns biljettpriser mycket låga i relation till 

generella biobiljettpriser, vilket är ett sätt att tillgängliggöra filmkulturen för 

personer även i ekonomisk utsatthet. Filmerna väljs både utifrån konstnärliga 

värden, tematisk angelägenhet samt väljs ut för att få en bredd i 

representationen på bioduken. Efter en lagändring är nu filmer med 15-årsgräns 

tillåtna från 11 år i målsmans sällskap, vilket innebär att samtliga filmer 

kulturförvaltningen visar är potentiellt tillgängliga för angiven åldersgrupp. 

Det är även fritt inträde för målgruppen till Textilmuseet och Borås Museum. 

Textilmuseet arbetar mest aktivt med målgruppen eftersom museet har projekt 

och utställningar som lockar. Museernas pedagoger är emellanåt även aktiva ute 

på Mötesplatserna eller vid större evenemang i staden så som Pride och möter 

då målgruppen där. På Textilmuseet kan man även skapa egna program, skapa 

själv eller delta i aktiviteter på DIY-arenan (Do-it-yourself), som är ett flexibelt 

pedagogiskt instrument och en samverkansmetod. Det är en i dubbel 

bemärkelse öppen och experimentell yta för aktivitet som museet driver 

tillsammans med en mängd utifrån kommande initiativ och 

samverkanspartners, exempelvis skolor, ungdomsgrupper, studieförbund, 

nätverk, programidéer, högskolan, näringsliv, workshops och enskilda besökare.  

Stadsutvecklingssamverkan Urban Talks (och Hack the City 2.0) har under 

hösten 2019 arbetat med LUPP:en och Borås Stads Vision 2025, med 

målområdet att unga ska få uttrycka sin åsikt och få möjlighet att påverka.  

På biblioteken i Borås finns flera mötesplatser för unga. Stadsbiblioteket arbetar 

just nu med att ta fram planer för en ny avdelning specifikt för ungdomar, 

något som biblioteket har fått statliga medel för. 

Stadsbiblioteket når också ut genom ett samarbete med Kulturskolan som heter 

Biblioteket hjärta Kulturskolan = sant, ett pop-up bibliotek på plats i Kulturskolans 

lokaler. 

Under hösten invigdes Hässlehuset, där biblioteket jobbar i nära samarbete med 

Öppen ungdomsverksamhet och Kulturskolan för att ge ungdomar en 

meningsfull fritid. Även Norrbyhuset inrymmer ett mindre bibliotek med 

bibliotekarier som arbetar tätt tillsammans med den öppna 

ungdomsverksamheten. Som exempel kan tas Reading Buddies som riktar sig till 

ungdomar 16+, i princip bokcirklar för målgruppen men där biblioteket tar 

hjälp av fritidsledarna och knyter nära kontakt med ungdomarna som besöker 

verksamheterna. 

För specifika aktiviteter kopplade till åtgärdsplanen för LUPP 2017, se bilaga 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
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Beslutsunderlag 

1. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år                                

Samverkan 

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

Beslutet expedieras till 

1. KS 

2. FoF 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Kungsgatan 55 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-03-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

 
Maja Karlsson 
Handläggare  
 

 

 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 
1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut. 
Beskriv med hjälp av tabellen nedanför hur arbetet med åtgärderna har gått.  

 
 
Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete 
att följa upp inom 
aktiviteten 

Förbättra utbudet av 
fritidsaktiviteter i 
stadsdelen Sjöbo 
genom att stärka 
dialogen med 
målgruppen samt att ta 
in reflektioner från 
unga tjejer i syfte att 
förbättra kunskaperna 
om deras 
fritidssituation. 
Insatserna sker i 
samråd med Fritids- 
och 
folkhälsoförvaltningen. 

Kulturförvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktiviteter 
i samarbete med FoF 
på Sjöbo. Dialog med 
målgruppen har ännu 
inte uppnåtts.  
 

Resultatet 
blev ett brett 
program som 
framförallt 
lockade 
yngre barn.  

Samarbete med 
Sjöbo 
fritidsgård 
behöver 
återupptas och 
utvecklas samt 
dialogformer 
med 
målgruppen 
behöver 
arbetas fram.  
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Stärka utbudet av 
kulturaktiviteter 
på Hässleholmen 
i dialog med 
målgruppen i 
samband med 
etableringen av 
verksamhet inom 
Kulturskolan och 
Hässleholmens 
bibliotek. 
Genomföra 
arrangemang 
inom ramen för 
Gatukultur 2019 
i samarbete med 
unga. Insatserna 
sker i samråd 
med Fritids-och 
folkhälso-
förvaltningen.  

Kultur-förvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktivitete
r och vidare 
utveckling av 
samarbetet med 
inriktning mot barn 
och ungas delaktighet 
och inflytande. 
Arbetet har fått stöd 
av VGR, vilket 
möjliggjort att 
aktiviteter på och i 
samverkan med 
Hässlehuset, som har 
genomförts under 
hösten 2019.  
Kulturskolan har 
utvecklat verksamhet 
kring dans- och 
musikstudio som varit 
mycket uppskattat 
hos både tjejer och 
killar.  

Starkare 
samverkan 
mellan 
förvaltningarna, 
högre grad av 
engagemang hos 
unga. Stärkt 
dialog med 
målgruppen och 
mer inflytande 
från unga över 
utbudet av 
aktiviteter.  

Under våren och 
sommaren 2020 
fortsätter arbetet 
med att utveckla 
aktiviteter för 
unga i området, 
och att stärka 
ungas inflytande 
över utbudet.  

Inom ramen för 
verksamheten 
Pussel stärka 
kommunikation 
och dialog med 
målgruppen 
genom 
upprättande av 
kommunikations
-plan.  

Ej genomfört. Nytt 
kommunikations-
material har tagits 
fram, men 
kommunikations-plan 
mot målgruppen är 
inte upprättad.  

Kommunikation
-en kring Pussel 
har inte 
utvecklats mot 
målgruppen 
under året.  

Arbetet att 
utveckla en 
kommunikations
-plan återstår.  
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Undersöka 
möjligheterna för ökat 
utbud av aktiviteter i 
områdena Fristad och 
Viskafors i samråd 
med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 

Kulturskolan har 
på olika sätt 
försökt utöka 
utbudet av 
kulturaktiviteter i 
Fristad under 
loven, men inte 
lyckats nå 
målgruppen äldre 
ungdomar. De 
gånger kurser har 
varit valbara på 
lov har inga 
deltagare inom 
målgruppen 
anmält sig. 
Bussförbindelser 
har uppgetts vara 
hinder för 
deltagande.  
 
I Viskafors 
inleddes ett 
samarbete mellan 
biblioteket och 
fritidsgården 
genom att 
bibliotekarien 
och en 
fritidsledare hade 
en hade en 
bokklubb på 
fritidsgården 
riktad främst till 
unga tjejer och 
med normkritisk 
ansats. Tyvärr 
slutade 
fritidsledaren och 
det rann ut i 
sanden. Nu kör 
biblioteket 
istället, i egen 
regi, en bokklubb 
för äldre barn 
och yngre 
tonåringar. 
 
 

Mer specifika 
kunskaper om 
hinder för 
ungas 
deltagande i 
verksamheten 
har 
identifierats.  

Arbetet fortsätter 
under 2020 att 
stärka samarbetet 
mellan 
Kulturförvaltningen 
och Fritids- och 
Folkhälso-
förvaltningen 
genom dialog 
mellan bibliotek, 
fritidsgård och 
Publika möten.  



Från: maja.karlsson@boras.se 
Skickat: den 15 januari 2020 11:39 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 

Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; AB 
Bostäder i Borås; Bengt Engberg; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarium; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Förskolenämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; 
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Ämne: Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år.  
Bifogade filer: Kommunstyrelsens åtgärdsplan.docx; Nämndernas åtgärder.docx; 

PM.doc 
 

Hej, 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas och 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för nämnderna och 

Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 1,5 års återrapportering. Var god 

använd mallen för återrapporteringen, ni hittar mallen i dokumentet PM.  

  

Mvh, 

Maja Karlsson  

Ungdomsstrateg  

maja.karlsson@boras.se  

0768-88 82 02 

mailto:maja.karlsson@boras.se


 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Åtgärdsplan 

Sida 

1(4) 

Datum 

2019-01-11 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2016-00780 106 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
 
 

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av Lupp 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 
Stad använder för uppföljning och analys av brukare och invånares uppfattning 
om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av hur det är att 
bo och leva som ung i Borås och är ett bra underlag för det fortsatta arbetet. 
Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om 
resultatet och återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. Efter analys har 
Kommunstyrelsen gjort följande prioriteringar vilka konkretiseras i nedanstående 
åtgärdsplan där tyngdpunkten ligger på ungas inflytande och delaktighet samt 
kvalitetsaspekter kring genomförandet av Luppen.  

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

 

 

Vad? Effekt? När?  Vem? Uppföljning 

Informera, genom 

skolan, om 

möjligheterna till 

inflytande 

Ökad kunskap hos unga 

om hur de kan påverka  

November 

2019 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

Redovisas till 

KS dec 

2019. 

Genomföra LUPP 

till grundsärskolans 

åk 8 och åk 2 på 

gymnasiesärskolan 

Samtliga elever i årskurs 8 

och 2 på gymnasiet ska ha 

möjlighet att svara på 

frågorna i Lupp. 

Pilot-

underlaget klar 

april 2020. 

Testomgång 

LUPP okt 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

KS Redovisa 

resultat juni 

2021 

Utveckla 

förberedelsearbetet 

vid genomförandet 

av LUPP 

Ökad svarsfrekvens för 

ökad tillförlitlighet 

December 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF, GRF, 

ALF 

Juni 2021 
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I följande text redovisas den statistik och analys som ligger till grund för 
åtgärdsplanen. 
 

Informera unga, genom skolan, om möjligheterna till inflytande 

I det Ungdomspolitiska programmet beskrivs vikten att alla barn och unga ska 

ha möjlighet till att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Därför är det en 

prioriterad åtgärd att se till att information om hur en som ung kan påverka sin 

vardag finns tillgänglig för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter. 

 

I LUPP-undersökningen anger 43 % i åk 8 och 52 % i åk 2 på gymnasiet att de 

vill påverka i frågor som rör kommunen, vilket är mycket glädjande. Dock svarar 

38 % av dem som svarat ja på den frågan, att de inte vet till vem eller vart de kan 

vända sig. Av de som svarade nej på frågan säger 59 % att anledningen är att en 

inte är tillräckligt intresserad och näst största orsaken, med 30 %, är att en kan 

för lite om hur en ska göra. Avslutningsvis är det också en stor andel, ca 45 %, 

som svarat att de inte vet vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer i kommunen.  

 

Sommaren 2018, fick tre unga kommunutvecklare uppdraget att undersöka 

kunskapsnivån kring Borås Stads Ungdomsråd samt ta fram en aktivitet till 

åtgärdsplanen kopplat till LUPP-resultatet. De fann att det inte var många unga, 

i varierande åldrar, som visste om att det funnits ett ungdomsråd. Deras analys 

av orsaken var dels bristen på information och också att Ungdomsrådets struktur 

bör moderniseras och anpassas efter hur ungdomar själva vill organisera sig. 

Aktiviteten i åtgärdsplanen är resultatet av Unga kommunutvecklarnas arbete och 

genomförs utifrån det underlag och arbetsmaterial som lämnats till handledaren.  

 

Informationsinsatser förväntas leda till positiv förändring utav ovan nämnda 

parametrar gällande ungas syn på delaktighet och inflytande. Det kommer att 

kräva ett systematiskt sätt att arbeta för att få bestående effekt. De unga 

kommunutvecklarnas arbete ger en bra grund att stå på. Sedan är det vårt ansvar 

att utveckla och uppdatera metoderna framöver för att säkerställa alla ungas rätt 

till inflytande över sitt eget liv och situation. 

 

Genomföra LUPP i grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans åk 2 

Borås Stads Ungdomspolitiska program belyser på olika sätt vikten utav 

inkludering, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. I 

den Ungdomspolitiska handlingsplanen 2016-2017 fanns en aktivitet som syftade 

till att öka delaktigheten och inflytandet för unga med funktionsnedsättning som 

inte kunnat genomföras och som nu tar ny form i denna åtgärdsplan. 

 

Grund- och gymnasiesärskolorna har tidigare per automatik inte fått frågan om 

att delta i Lupp. De bör ges möjlighet till det i linje med det inkluderande arbete 

som staden ska bedriva. Inför Lupp 2017 hade Myndigheten för ungdoms- och 
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civilsamhällesfrågor, MUCF, gjort flera anpassningar i enkäten vad gäller språk, 

möjlighet att få frågan uppläst och att pausa enkäten för att kunna dela upp den 

efter behov. Detta gav förutsättningar för att genomförda Luppen på test i 

grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans årskurs 2. I resultatet syns tydligt 

att unga med funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre, upplever att de blir 

utsatta för mobbing och kränkningar i högre utsträckning än de som inte angett 

någon funktionsnedsättning och att de inte heller är lika nöjda med sin fritid för 

att nämna några områden.  

 

En skola genomförde hela enkäten i intervjuform och en annan genomförde den 

genom att dela upp enkäten i olika avsnitt. I det sistnämnda upplägget hade 

pedagogerna förberedande gruppsamtal för att förklara eventuellt svåra ord och 

att försäkra sig om att de förstått frågan. Eleverna svarade sedan själva och/eller 

med hjälp av pedagog. 

 

Pedagogerna har återkopplat både dem positiva och negativa aspekterna utav 

respektive tillvägagångsätt.  

- Intervju: Eleven tyckte det kändes bra att få prata med någon om andra 

saker än det ”vanliga”. Dock upplevde pedagogen att det fanns en del 

personliga frågor som de upplevde att eleven hade svårt att svara på. Den 

här formen av genomförande blir problematisk sett till anonymitet och 

hur ärligt en som ung kan svara i situationen. 

- Gruppgenomgång: Detta gav tillfälle för diskussioner och reflektion i 

gruppen, många tankar som en fick bolla och där eleven fick så långt det 

var möjligt svara själv och be om hjälp vid behov. 

 

Inför LUPP 2020 ska det säkerställas att samtliga unga i oavsett skolform ska ges 

möjlighet att delta i LUPP. För att elever med funktionsnedsättning ska kunna 

svara på enkäten måste de få den hjälp de behöver för att svara på Luppen, 

antingen som den tillhandahålls från MUCF, eller genom att vi själva skapar en 

”Borås-modell”. ”Borås-modellen” blir då en enkät som kombinerar strukturen 

från skolornas skolklimatsundersökningar och Luppens olika avsnitt men med 

ett justerat antal frågor och svarsalternativ. Då behålls syftet med Lupp, att ge en 

helhetsbild utav hur det är att vara ung med funktionsnedsättning i Borås.  

 

Utveckla förberedelsearbetet inför genomförandet av LUPP 

Den här aktiviteten har sin grund i att den generella svarsfrekvensen i LUPP är 

lägre än vid föregående mätning (2014) och generellt låg med hänsyn till att den 

genomförs under lektionstid, 62 % på gymnasiet och 69 % i grundskolan vid 

mätningen 2017. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre tillförlitlighet  och ett 

rimligt mål bör vara minst 80 %. Det gör att vi kan generalisera och med god 

säkerhet beskriva ungas livssituation på en ”hela staden-nivå”. Vid låg 

svarsfrekvens ökar alltså osäkerheten kring om de som svarade på enkäten är 

representativa för hela ungdomsgruppen. Det vi kan se, vad gäller föregående 

mätning, är att variationen i svarsfrekvens är stor mellan de olika skolorna och 
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påverkar således den generella frekvensen. Det finns även anledning att titta 

närmre på vilket urval det ger när vi enbart går via skolan. Utöver att inkludera 

unga med funktionsnedsättning inom särskolan behövs ytterligare satsningar 

göras för att få ett så representativt urval som möjligt. Exempelvis gäller det att 

på olika sätt nå även unga som varken arbetar eller studera eller ungdomar som 

har omfattande frånvaro.  

 

Genom en god planering och breda samarbeten över förvaltningsgränserna bör 

det vara möjligt att  nå en högre svarsfrekvens och därmed öka tillförlitligheten 

av resultatet. Det gör i förlängningen att vi kan göra insatser som blir mer 

pricksäkra och med stor säkerhet bygger på de behov som unga själva identifierat. 

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld 

motarbetas och 

förebyggs. 

Kontinuerl

igt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit 

beroende på 

deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten

, mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  
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Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov 

av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 

2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP 

ska öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner 

från unga tjejer i 

syfte att förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Löpande, 

hösten 

2019, 
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med målgruppen i 

samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med 

unga. Insatserna sker 

i samråd med 

Fritids-och 

folkhälsoförvaltning

en.  

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från 

målgruppen i 

planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen. 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

halvtid 

samt inför 

LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationspla

n.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, 

samt i 

samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 
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Arbeta med 

förebyggande 

och 

lägerverksamh

eten 

samt revidering 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön 

för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat 

som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse av trygghet är 

ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men också 

med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En är också 

delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända betyg i 9:an, 

terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt att de varje 

sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 
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Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata ungdomars 

synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje möte. De elever 

som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin 

arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får idag 

lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF emot 

över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och omsorgsprogrammet finns 

möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. Resultatet 

av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av byggprocesser 

inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. Nämnden 

har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg, 

se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Särskilt 

kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva åtgärder för 
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att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring psykisk ohälsa och 

mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning behöver göras. Även 

ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett område som särskilt 

kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Att 

samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder inom utbildningsklustret 

är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 

och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. I läroplanen 

anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations och 

hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade boenden 

och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser nämnden att 

Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby kommer göra 

skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga känner sig mer 

otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Maja Karlsson 
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Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 

1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut. 

Beskriv med hjälp av tabellen nedanför hur arbetet med åtgärderna har gått.  

 
 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete att 
följa upp inom 
aktiviteten 
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Musikutredning 2019, rapport 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Musikutredning 2019 och beslutar att sända 

utredningen för kännedom till Kommunstyrelsen. 

Kulturnämnden uppdrar till Kulturförvaltningen att utforma ett förslag på en 

utvecklingsplan för populärmusikområdet i Borås för perioden 2021-2024. 

Detta uppdrag innefattar även att undersöka möjligheterna att utveckla en 

musikscen/mötesplats i samverkan med aktörer i det lokala musiklivet. Detta 

kan lämpligen göras i dialog med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra 

Götalandsregionen, och med berörda förvaltningar i Borås Stad.  Uppdraget 

återrapporteras vid Kulturnämndens sammanträde i oktober 2020.  

Fortsatt uppdras åt Kulturförvaltningen att under år 2020 utveckla en dialog 

mellan ideella, kommersiella och offentliga aktörer inom musiklivet genom 

dialogformen Musikforum, i samverkan med berörda förvaltningar.         

Ärendet i sin helhet 

Under 2019 har Kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden genomfört 

en musikutredning för populärmusikområdet i Borås. Utredningen omfattar en 

genomlysning av stadens resurser i form av scener, verksamheter och 

arrangörer, samt visioner och utvecklingsområden för det lokala musiklivet.  

Musik har en central plats för utvecklingen av identitet för både individer och 

städer. Både möjligheterna för invånarna att uttrycka sig genom musik och att 

uppleva konserter är signifikant. Åldersspannet på den grupp som konsumerar 

det som brukar omfattas av begreppet populärmusik omfattar snart alla åldrar – 

och därmed flera generationer med olika behov.  

Borås har en god grund för den som vill börja spela musik eller arrangera i 

mindre skala eller ideellt. Här finns en väl utbyggd kulturskola som finns 

tillgänglig i hela kommunen, flera studieförbund med verksamhet för olika 

musikstilar och en mängd mindre scener i olika regi att arrangera på. Det finns 

två olika ungdomsverksamheter som erbjuder olika former av mötesplatser och 

resurser för unga musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. 

Men för stadens arrangörer och band är det idag svårare än tidigare att ta nästa 

steg och att utvecklas inom stadens gränser, och de traditionella plattformarna 

når inte alltid alla utövare.  
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De senaste tjugo åren har inneburit stora förändringar för musikområdet och 

för ungas egen kulturproduktion. Socioekonomiska skillnader, processer av 

digitalisering och individualisering - gör att ungdomars musikskapande, 

mötesformer och ambitioner har förändrats. Idag ser förutsättningarna och 

formerna för att skapa, arrangera och mötas kring musiken på många vis 

annorlunda ut än under 80-90-talen då de offentliga strukturerna byggdes upp.   

Livescenen för popmusik i Borås har också påverkats av de förändrade 

förutsättningarna. Idag är det svårt att få ekonomin att gå ihop för den som vill 

arrangera livemusik, vilket har påverkat Borås utbud både inom näringslivet och 

av fria arrangörer. Borås har idag färre klubbar med förutsättningar att 

presentera livemusik, och det är svårare för fria arrangörer att hitta passande 

lokaler och att skapa ekonomiska förutsättningar för att arrangera. Liksom i 

många andra städer behöver livemusiken nu stöd för att leva och utvecklas. 

Utmaningen är att stödja musiklivet i en tid som är präglad av individualisering, 

minskat föreningsengagemang och stora förändringar i de kommersiella och 

sociala strukturer som tidigare bar upp popmusiken.   

Borås har en stabil grund att utgå ifrån, men det behövs mer kunskap och 

riktade insatser för att på ett adekvat sätt stötta och utveckla de spirande 

talanger och initiativ som uppstår här. Rapporten ger ett antal förslag på hur 

utvecklingen av Borås musikliv kan främjas, och dessa förslag är tänkta som ett 

diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen i Borås 

föreslås bland annat att en dialog utvecklas mellan Kulturnämnden, Fritids- och 

Folkhälsonämnden och studieförbunden för att finna en gemensam riktning 

framåt och för att utveckla funktionella mötesplatser för musiklivets olika 

behov. Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskapsspridning 

mellan stadens olika aktörer, och att stärka kunskaperna kring hur regionala, 

kommunala och statliga stödstrukturer kan användas för att stärka Borås 

musikliv, genom att forma gemensamma plattformar för fortsatt dialog.          

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Musikutredning 2019                                

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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1 

Inledning 
Hur ser Borås musikliv1 ut just nu? Och vad vill stadens aktörer att Borås 
musikliv ska kännetecknas av i framtiden? 
 
Detta var utgångspunkten när arbetet med den här utredningen startades i början av 2019.  
Borås identitet som musikstad fick sig en törn när stadens sista rockförening Rockborgen lades 
ner. Många i Borås har ett starkt kollektivt minne av föreningen, som funnits i olika former sedan 
70-talet. Föreningens namn blev synonymt med huset där föreningen verkade, och även efter att 
verksamheten är avslutad så lever minnena av en guldålder kvar. Engagemanget för Rockborgen 
– eller Villa Solbacken som huset egentligen heter – är ännu stort hos dem som minns.  
 
Rockborgens verksamhet somnade till sist in under 2018, men kanske började det långt tidigare? 
Borås, liksom resten av Sverige, har genomgått stora förändringar sedan tiden då Rockborgen 
och den svenska popscenen tog fart. Olika storhetstider har genomlevts sedan dess, men också 
nederlag så som till exempel festivaldöden under 10-talet. Det har även skett stora omställningar 
till en mer digitaliserad värld. Numera finns musiken bara en mobiltelefon bort. I takt med att Västra 
Götalandsregionen utvecklas och infrastrukturen byggs ut krymper dessutom de fysiska 
avstånden. Till Sveriges andra största stad, med hela dess utbud, är det nu bara en timme med 
kollektivtrafiken. 
 
Ändå lever Borås musikscen. Här finns en av Sveriges mest namnkunniga arrangörer, här finns 
band som turnerar runt världen och här finns musikindustrins olika skikt fortfarande 
representerade. Här finns ideella aktörer och studieförbund som arbetar stenhårt för att stötta alla 
som vill utveckla sin musik. Här finns professionella, semiprofessionella och ideella arrangörer, ett 
stort antal band inom olika genrer och en ny våg: svensk hiphop. Här finns erfarna eldsjälar, unga 
människor som går på Kulturskolan, eller som lägger sina allra första bars2 i Brygghuset studio. 
Här finns krögare och andra privata och ideella krafter som fortfarande ger rum för musiken.  
 
Men vad vill alla dessa aktörer? Vad är deras vision – och vilka hinder ser de på vägen?  
Hur ser förutsättningarna för stadens aktörer ut, och hur förhåller sig Borås Stads stödstrukturer 
till de delar av musiklivet som omfattas av det diffusa begreppet populärmusik? 
 
Denna rapport vill visa på vilka resurser som finns i Borås samt lyfta några perspektiv kring vilka 
möjligheter det finns för att stödja detta fantastiska musikliv.  
 
 

  

                                                
1 Här avses pop, rock och andra genrer som ligger utanför folkmusiken, konstmusiken och jazzen. Definitionen är analog med 
den som används i rapporten Vi fortsätter spelar pop (men vi håller på att dö) av Thor Rutgersson. För att underlätta läsningen 
refererar den rapport du nu läser fortsättningsvis till musiklivet, men i betydelsen populärmusiklivet. 
2 Textrad inom hiphop.  
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Sammanfattning 
 
I rapporten Vi fortsätter att spela pop (men vi håller på att dö) introduceras bilden av popmusikens 
pyramid - en visuell beskrivning av musiklivets infrastruktur - från studiecirkelbandet, klubbar och 
mellanstora scener till Sveriges största scener och export.3 I Borås finns alla dessa nivåer 
representerade, men precis som nämnda rapport slår fast, så finns svårigheter för det mellanskikt 
som befinner sig i fältet mellan ideell och kommersiell verksamhet. 
 
Borås har en god grund för den som vill börja spela musik eller arrangera i mindre skala eller 
ideellt. Här finns en väl utbyggd Kulturskola som finns tillgänglig i hela kommunen, flera 
studieförbund med verksamhet för olika musikstilar och en mängd mindre scener i olika regi att 
arrangera på. Det finns två olika ungdomsverksamheter, som erbjuder olika former av 
mötesplatser och resurser för unga musikintresserade: Brygghuset och Kulturföreningen Tåget. 
Detta hade varit ett perfekt upplägg för 30 år sedan, men idag behöver vi också räkna med de 
betydande förändringar som har skett i vårt samhälle under de senaste 20 åren. Verkligheten - 
socioekonomiska skillnader, processer av digitalisering och individualisering - gör att ungdomars 
musikskapande, mötesformer och ambitioner i vissa avseenden har förändrats. 
Individualiseringen gör det svårare att mötas och att samlas kring musiken på samma sätt som 
under 1970 och 80-talen Idag ser förutsättningarna och formerna för att skapa, arrangera och 
mötas annorlunda ut.  
 
Livescenen för popmusiken i Borås har också påverkats av de förändrade förutsättningarna. Idag 
är det svårt att få ekonomin att gå ihop för den som vill arrangera livemusik, vilket har påverkat 
Borås utbud både inom näringslivet och av fria arrangörer. Borås har idag färre klubbar med 
förutsättningar att presentera livemusik, och det är svårare för fria arrangörer att hitta passande 
lokaler och att skapa ekonomiska förutsättningar för att arrangera. Det finns också hål i 
infrastrukturen när fria aktörer, av det slag som den tidigare föreningen Rockborgen var, saknas. 
Samtidigt finns goda exempel på samarbeten där krögare och arrangörer har kunnat lösa 
ekvationen, men inte sällan med stort ideellt engagemang och ekonomisk risk för den som 
arrangerar. Liksom i många andra städer behöver live-popmusiken nu stöd för att leva och 
utvecklas. Utmaningen är att understödja musiklivet i en tid som är präglad av individualisering, 
minskat föreningsengagemang och stora förändringar i de kommersiella och sociala strukturer 
som tidigare bar upp popmusiken.   
 
Borås har en stabil grund att utgå ifrån, men det behövs mer kunskap och riktade insatser för att 
på ett adekvat sätt stötta och utveckla de spirande talanger och initiativ som uppstår här. 
Rapporten ger ett antal förslag på hur utvecklingen av Borås musikliv kan stödjas, och dessa 
förslag är tänkt som ett diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet. För att stärka utvecklingen i 
Borås föreslås bland annat att en dialog utvecklas mellan Kulturnämnden, Fritids- och 
Folkhälsonämnden och studieförbunden för att finna en gemensam riktning framåt och för att 
utveckla mötesplats kring musiken för de yngre generationerna. För att ge arrangörer, artister och 
aktörer en språngbräda föreslås att med offentligt stöd och i dialog med musiklivet etablera en 
scen/mötesplats för publiken och för de som vill ta nästa steg i sitt musikutövande. 
 

                                                
3 Vi fortsätter att spela pop (men vi håller på att dö) Thor Rutgersson, 2016  
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Vidare finns möjligheter att skapa samverkan och kunskapsspridning mellan stadens olika aktörer, 
och att stärka kunskaperna kring hur regionala, kommunala och statliga stödstrukturer kan 
användas för att stärka Borås musikliv, om vi kan hitta gemensamma former och plattformar för 
fortsatt dialog.  

Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge Kulturnämnden i Borås ett underlag för att kunna ta väl 
underbyggda beslut kring vad som bäst främjar populärmusikområdet i Borås. Svaret på denna 
fråga kan förstås anses självklart, men vara väldigt olika beroende på vem i musiklivet man frågar. 
Rapporten är en ansats att presentera några perspektiv som lyfter olika delar av musiklivets 
åsikter, förutsättningar och visioner, samt att visa på utvecklingspotential och möjligheter. Men 
också att lyfta ett mer övergripande perspektiv och att visa på både bredden av Borås musikliv, 
och hur den bilden förhåller sig till regional och nationell kontext.  
 
Som referensmaterial har denna rapport samlat information om de resurser som finns i stadens 
musikliv. Bland annat en uppskattning av hur många repande band det finns i studieförbundens 
regi och vilka studios som finns i staden. Vilka arrangörer som verkar här och vilka resurser de 
har att tillgå i form av till exempel arrangörsstöd och scener.   
 

Målsättning 
Målsättningen med rapporten är att den kan vara ett underlag till Kulturnämnden vad gäller möjliga 
åtgärder och stöd som kan stötta musiklivet i ett nära och längre perspektiv. För även om det i en 
kommunal kontext är en strävan att göra långsiktiga och kostnadseffektiva investeringar är det 
viktigt att komma ihåg att detta kulturfält (populärmusiken) är rörligt, och att varje generation har 
sina specifika förutsättningar och behov. Det är inte automatiskt så att det som var användbara 
redskap för 20 år sedan är desamma idag, och inte heller så om 10 år.  
 
Förhoppningen är också att denna ansats att sammanställa stadens resurser kan lyfta vetskapen 
om dem för fler, och att detta kan sammanföra aktörer som har möjlighet att stötta varandra – och 
därmed också främja musiklivet i stort.  
 

Metod 
Materialet har sammanställts genom intervjuer, enkäter och dialoger under fyra möten, så kallade 
Musikforum under året 2019. Under dessa träffar har olika teman avhandlats, och insamlat 
material har i möjligaste mån stämts av med de som närvarat. Syftet har varit att kontinuerligt 
samla in och validera information, samt att gemensamt diskutera ny information och de kunskaper 
som delats.  
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Uppdrag 
Kulturnämnden beslutade följande uppdrag för musikutredningen:  
 
Utredningen tar sin utgångspunkt i stadens unga musikliv. Fokus bör ligga på populärmusik-
området, då det blir för omfattande att även inkludera andra musikformer som har andra 
specifika utmaningar än detta fält. (Aktörer från andra genrer kan konsulteras i de områden 
där behoven överlappar). 

 Kartläggning av aktörer – studieförbund, scener, privata aktörer och 
föreningar 
 

 Kartläggning av genrer 
 

 Kartläggning av scener och studios samt deras funktion/kvalitet 
 

 Genus/klass/tillgänglighetsanalys. Vem har tillgång till/använder de resurser 
som finns idag? Hur tillgängliggörs dessa samt eventuella satsningar? 
 

 Kartläggning av behov – vad upplever lokala aktörer saknas i staden? Vad 
finns redan av detta? Vilka strukturer kan stärkas för att underlätta för lokala 
aktörer – ideella som professionella? 
 

 Kunskapsinhämtning från liknande städer, samt omvärldsbevakning. Vad sker 
nationellt och internationellt på området? Hur organiserar Västra 
Götalandsregionen och andra städer sitt stöd till samma kulturområde? 
 

 Framtagning av vision utifrån aktörernas perspektiv. Hur vill stadens 
musikutövare och aktörer att framtiden ser ut för Borås musikliv? 
 

 I samband med utredningen uppdras till Lokalförsörjningsförvaltningen att 
undersöka förutsättningarna för musikverksamhet i fastigheten Solbacken 
samt eventuella kostnader för renovering och tillgänglighetsanpassning i 
byggnaden.4 

 

  

                                                
4 Fastigheten Solbacken kommer att hanteras i ett separat ärende av Kulturnämnden.  
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Kartläggning 
För att få en gemensam bild över hur nuvarande resurser, verksamheter och behov ser ut har en 
kartläggning genomförts under 2019. En stor del av materialet är insamlat genom intervjuer, varför 
en del av informationen kan vara subjektivt färgat. Perspektivet kan skifta en del, beroende på i 
vilken del av musiklivet den intervjuade befinner sig, och vilka förutsättningar just den 
verksamheten har för tillfället. Ambitionen har varit att sammanställa informationen utifrån ett 
helhetsperspektiv, men samtidigt vara lyhörd för de specifika förutsättningar som råder för aktörer 
i musiklivets olika delar.  

 
Scener 

Bakgrund: Klubbdöden och Popmusikens pyramid  

I riksorganisationen Svensk Lives rapport Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö) 
introduceras Popmusikens pyramid för att beskriva den nuvarande situationen för svenskt 
musikliv. Rapporten argumenterar för att Sverige har en stark infrastruktur för den som vill börja 
spela musik – det finns Kulturskola och studieförbund som stödjer de som just ska börja spela 
eller som är i början av sin karriär. I toppen av pyramiden finns den kommersiella musiken som 
hålls levande av näringslivet och svensk musikexport. Men däremellan finns ett mellanskikt där 
de som är på väg mot toppen finns. De som börjat uppträda, men ännu inte fyller de stora 
arenorna. Svensk live argumenterar för att det saknas stödstrukturer för denna mellannivå, och 
att för att det svenska musiklivet – på alla nivåer – ska fortsätta blomstra krävs nu insatser och i 
vissa fall offentligt stöd även till popmusikens arrangörer.  
 
I rapporten finns flera viktiga perspektiv som belyser både arrangörers och musikers 
förutsättningar i detta mellanskikt. I en stad av Borås storlek är det särskilt viktigt att vara medveten 
om dessa förutsättningar när beslut fattas kring insatser för musiklivet. En stor del av det som är 
Borås offentliga musikliv befinner sig i detta mellanskikt.  
 
Svensk Live och Studiefrämjandet arbetar också för att lyfta populärmusiken i en kulturpolitisk 
kontext. Men deras hjälp har den nationella debatten om hur musiklivet får allt färre fysiska scener 
att tillgå intensifierats. I Stockholm uppmärksammas hur flera livescener har fått stänga ner, bland 
annat efter klagomål från närbelägna bostäder. Numera legendariska spelställen som 
Kägelbanan, Debaser Strand och flera mindre scener har av olika anledningar hotats av 
nedstängning, fått stänga eller flytta från stadskärnan. Under 2019 gick Svensk Live, 
Studiefrämjandet Halland och Studiefrämjandet Väst tillsammans med en rad kända artister ut för 
att protestera mot den så kallade klubbdöden genom att producera bilagan Support Your Local 
Music Scene i musiktidningen Gaffa.5  

 
Klubbdöden engagerar, för den riskerar att ta död på en era där musiken var ett nav för ett socialt 
sammanhang där det var möjligt att möta andra och skapa oförglömliga minnen. Efter 2010-talets 
festivaldöd ser det alltså nu ut att vara klubbarnas tur. Det som framförallt försvinner i denna 
utveckling är de så kallade mellanstora scenerna. Stora arenor finns det fortfarande gott om, och 

                                                
5 Gaffa, Support Your Local Music Scene 2019-12-18 
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mindre scener i restaurangmiljö är lättare att bygga upp. Men de mellanstora scenerna med en 
publik mellan 2-400 personer minskar i antal. Enligt Svensk Lives rapport riskerar denna 
utveckling inte bara att göra kulturlivet mycket tråkigare, utan påverkar direkt den infrastruktur som 
gjort svenskt musikliv framgångsrikt. För att citera Pelle Almqvist från bandet The Hives:  
 

- Utan mindre ställen blir det inga stora artister. Alla stora artister som spelar på Globen eller 
liknande har ju spelat på mindre ställen innan, och utan dem blir det ingen återväxt på 
arenorna. Då blir det bara gamla dinosaurier som åker runt (...) Intervju i Support Your 
Local Music Scene, bilaga till musiktidningen Gaffa, 2019 
 

Utvecklingen i hantverksyrket rockstjärna sker trappstegsvis, och erfarenheterna förvärvas steg 
för steg. Uteblivna plattformar kan därför sätta käppar i hjulen för både små och stora 
sammanhang. För även om vi bortser från exportindustrins målsättningar med svensk musikexport 
och ekonomiska vinster för bokningsbolagen, så har en levande musikscen flera goda bieffekter, 
där egenvärdet i kulturen och gemenskaperna knutna till dem är skäl nog – om vi frågar utövarna 
och kulturpolitiken.  
 
Så hur ser scenlandskapet ut i Borås 2019? 
 
 

Borås scener 

Scenerna i Borås stadskärna där populärmusiken förekommer kan grovt delas upp i institutioner, 
näringsliv och föreningsliv, medan arrangemangen ofta uppstår i samarbete mellan dessa fält.  
För en sammanställning av de scener som musikutredningen har varit i kontakt med eller fått tips 
om, se bilaga 1, Scener i Borås.   
 

Scener/scenrum i stadskärnan 

Borås innerstad har haft samma utveckling som nu uppmärksammas i många städer i landet. 
Scener som tillhandahålls av näringslivet (i form av krögare och restauratörer) har minskat i Borås 
under det senaste decenniet. Tidigare musikscener har till största del omformats till 
klubbverksamhet där musikscenerna har tagits bort till fördel för dansgolv, i regel av ekonomiska 
skäl. De restauranger som bokar musikframträdanden i Borås har främst möjlighet att ta emot 
sittande publik (vilket också påverkar urvalet av genrer). Från att ha haft flera klubbar med livescen 
finns nu endast ett par kontinuerliga musikklubbar kvar i Borås: Klubb Undergrunden på 
Pumphuset och Blue Velvet på Utbult-Borneby. 
 
Tillsammans med Sagateatern är dessa de restauranger som har återkommande klubbar eller 
musikakter under 2019.6 Orangeriet har också samarbete med Jazz- och Bluesföreningen 
Cookin´(som med sin repertoar tangerar fältet i denna rapport) samt med bandet Staghunt som 
arrangerat rockkvällar under namnet Rock City.  
Kongresshuset, tidigare Folkets Hus, har under 2019 haft ett par konserter med sittande publik 
som arrangerats av Frihamnen Event, ett eventbolag med säte i Göteborg. Åhaga är den största 

                                                
6 Observera att initiativ som pub-trubadurer med mera inte har kartlagts.  
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arenan, som rymmer upp till 3000 personer. Här arrangeras större konserter, i storleksordningen 
från 500 personer och uppåt. Under sommarmånaderna finns en temporär utomhusscen på Stora 
torget för Sommartorsdagarna, som arrangeras av företagarföreningen Borås City i samarbete 
med det lokala teknikföretaget Musiklagret.  
 
För omkring 10-15 år sedan fanns flera scener i Borås: Trägårn, Rockborgen, XoY, Swing och till 
och med den kommunala biografen Röda Kvarn är några av de scener som nämns i 
intervjumaterialet.  

Scener i föreningslivet 

Inom föreningslivet finns flera mindre och större scener som har en stor betydelse för återväxten 
inom musiken. Exempelvis finns både Kulturföreningen Tåget och Hemgården som har scener i 
storleksordningen 150-200 personer där unga (och gamla) kan arrangera konserter i 
alkohol/drogfri miljö. Både dessa platser har under 2019 gjort nya insatser för musikområdet 
genom att arrangera spelningar. Kulturföreningen Tåget i egen regi, och Hemgården har återinfört 
konceptet Torsdagsallén tillsammans med Medborgarskolan Amplified.  

Kommunala scener 

Kulturnämndens institutioner har flera scener. Både på Kulturskolan på Simonsland och i 
Kulturhuset finns scener för olika publikkapacitet. Vanligtvis är dessa uppbokade med 
institutionernas egna arrangemang, men för föreningslivet finns det möjlighet att hyra dessa för 
subventionerade priser när de är lediga. På Hässlehuset och Norrbyhuset finns mindre scener 
(med kapacitet på 60-80 personer) i Kulturförvaltningens och Fritids- och Folkhälsoförvaltningens 
drift. Den senare förvaltningen driver också D.I.Y-arenan Brygghuset med fokus på att erbjuda en 
struktur för medborgarproducerat innehåll av både verksamheter och privatpersoner, med 
målgruppen unga mellan 16 och 29 år. 

Stadsdelsscener 

Borås är uppdelat i ett antal stadsdelar samt har även så kallade serviceorter som har en viss 
distans från stadskärnan. Generellt är de flesta kulturinstitutioner och aktörer centrerade till 
stadskärnan, stadsdelen Centrum. I de kringliggande stadsdelarna finns en del mindre scener, 
exempelvis i anslutning till de kommunala mötesplatserna, men mest utmärkande i 
musiksammanhang är förmodligen områdesfesterna som arrangeras i samarbete mellan Borås 
Stad – framför allt Fritids- och Folkhälsoförvaltningen – AB Bostäder, studieförbund och lokala 
aktörer så som Hyresgästföreningen och andra föreningar.  
På områdesfesterna lyfts ofta lokala akter, men ibland även mer välkända nationella akter. 
Festerna arrangeras utomhus under vår och sommarsäsongen med en scenvagn som numera 
administreras av Fritids och folkhälsoförvaltningen och med ett ljudsystem som administreras av 
AB Bostäder. Under vinterhalvåret arrangeras ibland andra former av stadsdelsfester, men då 
inomhus och i mindre skala. Mötesplatser som har tillgång till scenrum är, som ovan nämnts, 
Norrbyhuset och Hässlehuset.  
 
I stadsdelarna finns även mindre scener hos aktörer som Borås Folkhögskola samt i 
föreningslokaler. Initiativ på dessa scener är mindre publika och vänder sig oftast till en mindre 
målgrupp - men är inte desto mindre viktiga. På Borås stadsdelsscener syns i större utsträckning 
vad som ofta refereras till som “förortskultur” som exempelvis kan vara rap, dans och poesi. Dessa 
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kulturformer sker nästan uteslutande utanför institutionerna, men är en livaktig 
barn/ungdomskultur kopplat till områdesfesterna och till föreningslivets verksamhet.  
 
I Borås är det framförallt studieförbundet ABF som stöttar och skapar scener för dessa 
kulturformer. Under 2018 och 2019 har studieförbundet bland annat samverkat med den nationella 
organisationen Ortens bästa poet, och i samband med detta samordnat flera arrangemang i Borås 
med både lokala och tillresta artister.  
 
Föreningen Hemgården är samordnare för att inom ramen för projektet Kraftsamling Sjöbo7 
undersöka möjligheterna för att öppna upp scenen i Sjöbos gamla biograf. Föreningen har bjudit 
in studieförbund och andra föreningar på området för att diskutera möjligheterna.  

Slutsatser 

Vad som saknas i Borås är alltså, precis som i många svenska städer idag, en klubbscen för 
stående publik i storleksordningen 2-400 personer. Visst går det att argumentera för att Borås 
kanske inte har den publik som krävs för att dra runt evenemang i den storleksordningen, men 
med tanke på Borås befolkningsutveckling är kanske inte den möjligheten allt för långt bort.  
Borås har en mängd mindre scener, varav en relativt stor del är lämpliga för mindre 
musikarrangemang, men som saknar (alkohol)servering. Här har Borås en väl underbyggd 
struktur för det som betecknas som basen i Popmusikens pyramid. Stiftelsen Åhaga och 
näringslivets satsning Sommartorsdagarna representerar toppen.  
 
 

 

                                                
7 Kraftsamlingen är ett samarbetsprojekt som har som mål att utveckla stadsdelen Sjöbo till ett attraktivt och 
välmående område. Projektet ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo och är 
finansierat av sociala investeringsmedel från Borås Stad och innovationsmedel från Vinnova. Projektet drivs av 
Borås Stad i samverkan med Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset, Hemgården, AB Bostäder, Borås 
Energi och miljö och Innovationsplattform Borås. Andra samverkansaktörer är föreningar, Närhälsan, idéburna 
organisationer och organisationer från näringslivet. Projektet pågår 2018-2020. Kraftsamling Sjöbo 
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Genrer 

Någon exakt översikt av genrer är svår att göra, men generellt tycks Borås ha relativt många 
utövare inom framförallt rock-genrer och inom hiphop. Andra genrer som nämns är pop, singer-
songwriter, metal och r&b. Country, blues och americana tycks också vara relativt vanligt 
förekommande. Punk och reggae har åtminstone förekommit förr, men verkar inte ha någon 
offentlig scen under 2019.  
I materialet för denna rapport finns en generationsskillnad, där tidigare generationer framför allt är 
centrerade kring rock och de yngre fokuserar på hiphop och r&b. Samma skillnad återfinns inom 
ungdomsgruppen där det finns en tyngdpunkt för hiphop och r&b hos unga från stadsdelar med 
stor etnisk mångfald och en tyngdpunkt på rock och pop hos unga från stadsdelar med mer 
homogen demografi. Inga nyheter, kan tyckas, men betydelsefullt att ha i tankarna när vi tittar på 
vilka genrer som får ta plats i vilka delar av staden och i vilka sammanhang.  
 
Där rocken och närliggande genrer idag har en tydlig mötesplats på Klubb Undergrunden (för 
vuxen publik) saknas motsvarande kontinuerliga mötesplats för hiphopen.  
En mer nyanserad analys behöver förstås göras för att se exakt vilka mekanismer som ligger 
bakom denna skisserade bild, och hur det påverkar möten och utveckling på musikområdet.  
 

Arrangörer 

Förstudien KICK – arrangörer i Västra Götaland 

Under 2019 har en förstudie genomförts under ledning av Studiefrämjandet Utbildningscenter 
Väst, på uppdrag av Västra Götalandsregionen.8  Målet med förstudien har varit att skapa bättre 
förutsättningar för arrangörer av livemusik och att finna en bra bidragsmodell som motiverar 
poparrangörer att utveckla sin verksamhet och som driver branschen framåt.  Förstudien har 
bedrivits som ett samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling, KulturUngdom, Svensk Live, 
Svensk Live – Unga arrangörsnätverket och Westside Music Sweden. Förstudien lyfter 
förutsättningarna för regionens arrangörer. Parallellt med utredningsarbetet för KICK:s rapport har 
ett stödsystem för poparrangörer testats (läs mer nedan under regionala stöd).  
 
Rapporten presenterades den 5 mars 2020 och omfattas inte i materialet till denna 
musikutredning, men projektledaren för KICK närvarade vid ett av 2019 års Musikforum i Borås 
för att informera om arbetet med förstudien, och studien speglar rimligen även förutsättningarna 
för arrangörer i Borås.  
 

Borås arrangörer 

Musikutredningen har varit i kontakt med ett antal arrangörer som arrangerar mer eller mindre 
regelbundet, eller som har varit aktiva i staden som arrangörer tidigare. Bland de mer regelbundna 
initiativen finns klubben Blue Velvet, som arrangeras av föreningen Kulturattack i samarbete med 

                                                
8 Rapporten KICK Arrangörer i Västra Götaland 2019 – 2020 Förstudie med fokus på utövare och 
arrangörer inom pop/rock-sektorn i Västra Götaland Marita Isaksson, 2020. 
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restaurangen Utbult-Borneby och Studiefrämjandet, och Klubb Undergrunden, som arrangeras av 
företaget Bara Gör´t i samarbete med restaurangen Pumphuset och studieförbundet ABF.  
 
Jazz- och Bluesföreningen Cookin´ har också ett regelbundet program (numera på restaurangen 
Orangeriet) som innefattar denna rapports definition av popmusiken (blues, americana, rock 
n´roll). Föreningen har kommunalt stöd och har etablerat samverkan med Förvaltningen för 
kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, kring turnéläggning. På Orangeriet påbörjades också 
ett initiativ med regelbundna rockkonserter av det lokala bandet Staghunt, en etablering som tyvärr 
försenades av den brand som drabbade restaurangen under början av året.  
Dessa är de mer regelbundna initiativen, sedan finns en mängd arrangörer som genomför 
musikarrangemang, inte sällan i samarbete med studieförbunden. Se vilka initiativ och 
arrangemang som framkommit i musikutredningen i sammanställningen nedan. 
 
Flera arrangörer lyfter svårigheten med att genomdriva ett arrangemang som enskild arrangör 
under nuvarande förutsättningar. Ibland ligger svårigheten i att finna en lämplig samarbetspart 
(restaurang eller krog), ibland i utmaningen att behöva bygga upp tekniken kring en scen, då det 
är ont om scener som så att säga står färdigriggade. Det är också svårt att få ekonomin att gå runt 
och det föreligger ofta en ekonomisk risk i att arrangera (något som också lyfts i Studiefrämjandet 
Västs rapport om förstudien KICK). Gagerna har ökat i takt med digitaliseringens negativa 
påverkan på skivförsäljningen, vilket medför att inkomst via turnéer och merchandise i princip blir 
den enda inkomsten för artisten. Detta medför en hård konkurrens på marknaden för de 
turnerande banden när fler vill turnera, samtidigt som arrangörerna har en mer komplex 
ekonomisk ekvation att lösa.  
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Pågående initiativ under 2019 

 

● Torsdagsallén – spelningar hos Föreningen Hemgården i samarbete med 
Medborgarskolan. 

● African Jazz Club – med producenten och arrangören BMaster i samarbete med 
Medborgarskolan. (kommande, 2020) 

● ABF Blackline – hiphop (dans, sång, rap, poesi) på bland annat stadsdelsscener och 
mötesplatser 

● Technixx, med mera – fokus på genusfrågor inom musikområdet, bland annat genom 
teknikutbildningen för personer som inte identifierar sig som män. Utbildningen 
genomfördes i samarbete med Svensk Live, Brygghuset och Kulturförvaltningen.  

● Fredagsspelningar hos Kulturföreningen Tåget – i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

● Medlemsklubb med bandbokningar – hos RFSL Sjuhärad 

● Blue Velvet – klubb med stor andel lokala artister på restaurangen Utbult-Borneby, 
Kulturhuset. Samarbete mellan föreningen Kulturattack, Studiefrämjandet och Utbult-
Borneby.  

● Open Jam Sessions på Brygghuset – arrangeras av ECS-volontärer ifrån EU-länder med 
stöd av Brygghuset. 

● Soupy Saturday på Brygghuset – mix av konst och musik, samt möjligheter för pop-up 
butiker. 

● Klubb Undergrunden – rockklubb på Pumphuset i samarbete mellan Kulturbolaget Bara 
Gört och ABF. 

● Konsertverksamhet på Sagateatern – i egen regi eller av andra arrangörer 

● Konsertverksamhet på Kongresshuset – av Frihamnen Event AB (Göteborgsbaserad 
aktör) 

● Konsertverksamhet på Åhaga – i större format. I egen regi eller av externa arrangörer. 

● Utredning av blivande scen på Sjöbo Biograf – Hemgården samordnar inom Kraftsamling 
Sjöbo för att undersöka möjligheterna 

● Sommartorsdagarna – utomhuskonserter (sommartid) av Borås City.  

● Imagine Sweden – nationell musiktävling som i Västra Götaland arrangeras av 
KulturUngdom. Regionfinal i Borås i samarbete med kulturförvaltningen och Brygghuset.  

● Livekarusellen – musiktävling i arrangemang av Studiefrämjandet på Brygghuset. 

● Rock City – rockklubb på Orangeriet av det lokala bandet Staghunt.   
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Studios och producenter 

Borås med omnejd har flera framgångsrika producenter, managers och arrangörer som är bosatta 
i området – men som nödvändigtvis inte uppmärksammas eller främst märks av på sin hemort. 
Ett exempel är Paraply Records, som främst har artister från Kalifornien, USA. Det finns också 
producenter kring bland annat reklammusik och liknande.  
 
Mörkertalet på privata studios är förstås enormt – vem som helst med en dator och ekonomiska 
förutsättningar kan i princip ordna sin egen studio. Men det finns även ett antal professionella 
studios i Borås. De studios som framkommit i materialet går att se i sammanställningen nedan.  

Studioverksamhet för unga 

Det finns också tillgång till flera studios för allmänheten (för unga), men genomgående är att det 
saknas tillräcklig kunskap i hur det går till att spela in i en studio.  
Kulturskolan har en professionell studio för sina elever som kan få hjälp och handledning i hur 
inspelningen går till. Kulturföreningen Tåget har också en fullt utrustad studio som i högre grad är 
anpassad för inspelning av kompletta (rock)band.  
 
DIY-verksamheten Brygghuset har en mycket populär studio för de lite äldre ungdomarna. 
Tekniken och rummet är anpassat för inspelning av rap/sång (ej för fullt band), samt midi-
inspelning i professionella programvaror. För att kunna boka tider i studion krävs ett studioavtal 
och en introduktion med personalen, som ställer krav på att ansvarig inspelningsledare är 
självgående i tekniken innan denne kan boka tider. Under 2019 var studion på Brygghuset bokad 
2646 timmar, fördelat på olika inspelningsledare som besöker studion både enskilt eller i grupp. 
Fram till 2020 har 166 avtal för inspelningsledare tecknats. På grund av hög efterfrågan arbetar 
Brygghuset just nu med att få igång ytterligare en studio för skapande inom musik, bild och film.  
 
Även fritidsgårdarna/öppen ungdomsverksamhet har haft studios ute i stadsdelarna. Idag är 
många av dessa nedmonterade som verksamhet, men utrustningen finns kvar. Det saknas ofta 
personal på fritidsgårdarna som har tillräckliga kunskaper för att kunna handleda i just 
studioinspelning. De verksamheter som idag kan erbjuda tillgång till studio är Norrbyhuset, 
Hässlehuset (genom Kulturskolan) och Hulta fritidsgård. På Brämhults fritidsgård finns möjlighet 
till enklare inspelningar. Fritids- och Folkhälsoförvaltningen gör en egen undersökning kring vilka 
möjligheter och hinder som finns inom verksamheterna att erbjuda studio. 
 
Generellt idag gäller att det rent tekniskt går att göra musik hemma, och att bygga upp en egen 
studio i hemmiljö, om ekonomi och plats finns. Men utifrån perspektivet av kommunens uppdrag 
är det också intressant att titta på studios som möjliga mötesplatser, så som exempelvis 
Brygghuset och det privata företaget Ljudverkstan som har ambition att arbeta pedagogiskt.  
 
Det finns alltså möjligheter att arbeta med kunskaperna kring inspelning och studio för unga i 
Borås i större utsträckning. Det som behövs är pedagoger och handledare som når även den 
(relativt stora) intresserade grupp unga som finns utanför Kulturskolans verksamhet.  
Redan nu är ett samarbete mellan Kulturskolan och Brokyrkan påbörjat på Hässleholmen för att 
kunna erbjuda introduktioner till den relativt enkla studio som byggs upp där. Med mer resurser i 
form av teknik, pedagoger och samverkan skulle studioverksamhet kunna utvecklas både på 
Norrbyhuset och Hässlehuset för de ungdomar som inte nås av Kulturskolans verksamhet. Här 
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önskar Brygghuset och Fritids- och Folkhälsoförvaltningens verksamheter att tillsammans med 
Kulturskolan och nyckelpersoner från gymnasieskolan ta fram ett gemensamt datorpaket med 
inspelningsprogram och teknik. Dels för att säkra kompetensen hos personalen (att alla använder 
samma lösning), dels för att möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan unga i en teknisk 
och pedagogisk grundstruktur som är likvärdig oavsett vilken studiodator och stadsdel besökaren 
kommer till. 

Musikstudios i Borås – sammanställning 

Nedan är en sammanställning av studios i Borås som musikutredningen varit i kontakt med eller 
funnit uppgifter om genom materialet. Förmodligen finns det betydligt fler i privat regi som inte 
hittats i denna kartläggning.  
 

Privata Kontakt  

Bmaster   (Hos Medborgarskolan) 

Light On Hill Studio  (Pingstkyrkan) 

Ljudverkstan ljudverkstan.se (Hos Studieförbundet Vuxenskolan) 

NPT Music Studios nptmusic.se  

Tower Music towermusic.se  

Melodine Music melodinamusic.se  

Get Music Productions getmusic.se  

Studio PGA   

Musiklagret musiklagret.se  

   

Föreningar   

Kulturföreningen Tåget taget.se  

   

Offentligt finansierade   

Brygghuset brygghuset.boras.se Öppen Ungdomsverksamhet 

Hässlehuset boras.se/kulturskolan  Kulturskolan 

Norrbyhuset  Öppen ungdomsverksamhet 

Kulturskolan, Simonsland boras.se/kulturskolan   

   

Studioförbund   

ABF Blackline abf.se ABF Sjuhärad 
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Replokaler – då och nu 

Under 80-talet formades mycket av den struktur som av många anses ligga till grund för vad som 
kallas det Svenska Musikundret. Fritidsgårdarna blev navet där band kunde få replokal, spela in 
och delta i turnéer och tävlingar som anordnades mellan olika stadsdelar – och nationellt. Idag 
finns fortfarande rester kvar av denna tid, i form av musikhus (ofta i studieförbundens regi), 
nationella tävlingar som Imagine Sweden och Livekarusellen samt scener som Musikens Hus i 
Göteborg. I Borås är detta arv inte så tydligt efter att föreningen Rockborgen lagt ner sin 
verksamhet, men det finns fortfarande enstaka fritidsgårdar med rep- eller studiomöjligheter.9 
Dessutom tillhandahåller Kulturföreningen Tåget replokal, samt att vissa bokar in sig i danssalen 
på Brygghuset för hiphop- och sångrep. Studieförbunden är den instans som tillgängliggör flest 
replokaler i Borås.10 
 

Repande band i Borås 

De repande bandens situation i Borås har varit svår att utreda, framförallt på grund av att de flesta 
band som kontaktats inte har återkopplat på de frågor som ställts – inte sällan på grund av att de 
varit ute på turné. Generellt för de band som varit i kontakt med utredningen är att det går väldigt 
bra för dem och att de är relativt nöjda med Borås som musikstad. Samtliga band som kontaktats 
har större delen av sina liveframträdanden i andra städer och utomlands, men har i regel också 
uppträtt på Blue Velvet, Klubb Undergrunden eller i mer inofficiella sammanhang i Borås vid något 
tillfälle under sin karriär.  
 
Utifrån sammanställning som gjorts av studieförbundens studiecirklar finns omkring 
etthundratrettio (130) band i studiecirklar i Borås med omnejd. Studieförbunden i Borås ser 
fortfarande ett stort intresse för att spela i band, och det finns ett visst tryck på de replokaler som 
finns i deras verksamheter. Det finns inte plats för alla, men är inte heller någon akut kris. 
Genomgående är de band som idag finns inom studieförbunden i åldersspannet 20-50 år, där den 
större delen är mellan 25 och 40 och det går enligt studieförbunden att se att åldersgruppen som 
ökar är den som återvänder till replokalen efter familjebildning. Återväxten i yngre målgrupper är 
inte lika stark i det traditionella studiecirkelbandet, men kan vara en grupp som är mer 
representerad i andra typer av musikverksamhet. Det finns dock en oro för att de yngre utövarna 
har svårt att få tillgång till replokaler när inte fritidsgårdarna erbjuder sådana i någon större 
utsträckning. Som en jämförelse kan nämnas att i Göteborg har den öppna 
ungdomsverksamheten Arena 29 i Göteborg, tre fullbokade replokaler för personer under 18 år. 
Om detta är ett lokalt fenomen för Göteborg eller för att de har andra förutsättningar inom Borås 
är svårt att säga. 
 

                                                
9 För en sammanställning av hur resurserna ser ut idag på de öppna ungdomsverksamheterna, se bilaga 2, 
Resurser på öppen ungdomsverksamhet.  
10 Av förklarliga skäl är inte de privata replokalerna möjliga att kartlägga, och utgör ett mörkertal i denna rapport. 
Dock är även många band i privata replokaler anslutna till en studiecirkel hos studieförbund, vilket gör att en del 
av dem syns i studieförbundens statistik 
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Verksamheter 

Studieförbunden i Borås 

I Borås finns sju av Sveriges studieförbund representerade. De som är intervjuade för 
musikutredningen är Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturens bildnings-
förbund, Nykterhetens Bildningsförbund (NBV), Medborgarskolan, Studieförbundet Bilda och 
ABF. (Samtliga åtta studieförbund i staden har kontaktats).  
Studieförbundens verksamheter är ofta specialiserade till olika områden eller ämnesfält, så det är 
inte samtliga av dessa som har musikverksamhet inom just populärmusik. I Borås är det framför 
allt Studiefrämjandet, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan som har 
replokaler, cirklar och annan verksamhet kring rock, pop, hiphop och närliggande genrer.  
 
Studieförbunden anses ha en stor del i det svenska musikundret, och har en viktig funktion i att 
stötta band och arrangörer. Många band har en gång startats i studiecirkelformat och har hyrt 
replokal genom studieförbund.  
 
Även studieförbunden har utformat olika stöd till musiklivet beroende på organisation. Det kan till 
exempel vara turnéstöd som möjliggör för band att resa ut och spela sin musik, stöd till arrangörer 
som ger utrymme för nya band att pröva sina vingar, inspelningsstöd genom att tillhandahålla 
studio, kunskapsfrämjande insatser som studiecirklar och workshops, med mera. I Borås finns 
flera av dessa stöd representerade, dock inte turnéstöd.  
 
I Borås finns tre studieförbund som driver musikhus med replokaler för sina band: ABF Sjuhärad, 
Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan. Studiefrämjandet hade tidigare ett musikhus, 
Scenstudion, men detta drivs numera av Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa musikhus är främst 
inriktade på att erbjuda replokaler till repande band, och är inte någon offentlig mötesplats – även 
om banden förstås har möjlighet att mötas i korridorerna. Studiefrämjandet har idag inga egna 
lokaler, men stöttar ett stort antal band genom studiecirklar samt inspelningsstudio. 
Medborgarskolan och Studieförbundet å sin sida har inte studios i egen regi, men huserar flera 
personer med studios i sina rephus.  
ABF har en enklare studio för sin ungdomsverksamhet ABF Blackline.   
 
Hos ABF syns en ny verksamhet som tycks svara till ungas behov inom det som refereras till som 
förortskultur. Även om det i Borås inte finns förorter på samma sätt som i exempelvis Stockholm 
eller Göteborg så finns det stadsdelar som motsvarar förorter i stigmatisering, demografi och 
kulturuttryck. Här nämns oftast Norrby, Hulta och Hässleholmen. Här bor också många barn och 
unga med stort intresse och kompetens inom musik. ABF har under de senaste åren startat två 
projekt som är centrerade kring kulturuttryck som omfattar ungas musik. Först ut var gruppen 
Urban Views som leddes av Khadija “Bibi” Dawod och som samlade unga med intresse för sång, 
rap, musik, konst och dans.  
ABF:s senaste projekt, ABF Blackline, leddes av Aaliyah Lashari som idag arbetar inom Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens verksamheter. Projektet hade en tonvikt mot dans, men innehåller 
också sång, rap och poesi. Dessa projekt drivs i ungdomsgrupper som inte binds samman av en 
bandstruktur – trummor, gitarr, bas och sång – utan här bildas snarare kollektiv där deltagarna 
har individuella förmågor som de utvecklar med stöd av varandra och i en form där ungdomarna 
både lär av och lär ut till varandra.  
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Båda ABF:s projekt har nära samarbete med områdesfesterna och andra lokala strukturer, vilket 
gör att de unga artister som formas inom projekten har regelbundna uppträdanden i lokala 
sammanhang. ABF Blackline intervjuades för musikutredningen under hösten 2019 och 
ungdomarna där betonar vikten av gruppen för den enskilda individen. Formatet och 
gemenskapen utgör något annat än det offentliga kan bistå med genom fritidsgårdar och 
mötesplatser. Där många fritidsgårdar har dominans av killar och upplevs ha en hierarki, har ABF 
Blackline en övervägande andel tjejer i sin verksamhet, och beskrivs närmast ha en familjestruktur 
där omtanke och respekt står i fokus.  
80-talets fritidsverksamhet kring rockband och ABF:s samtida grupper kan ur det perspektivet 
betraktas som två olika socialiseringsformer som svar på tider med mycket olika förutsättningar, 
inte minst i relation till det offentliga rummet. Dagens informationsflöde och digitala möjligheter är 
svåra att jämföra med 80- och 90-talets fanzine, DIY- och festivalkultur. Samtidigt finns behovet 
av att mötas i verkligheten – då som nu.  

Kommunala musikverksamheter 

Grovt beskrivet har de kommunala och föreningsdrivna musikverksamheten i Borås sprungit ur 
ungdomssatsningar och Musikhuset som hade sin första spelning på Allégården 1973. Efter att 
ha flyttat runt i staden fick Musikhuset ett nytt hem i Systembolagets gamla lokaler på 
Bryggaregatan – samma gata där numera Brygghuset huserar. I början av 80-talet flyttades 
musikverksamheten till Villa Solbacken, och fick namnet Rockborgen. Den befintliga kommunala 
fritidsgårdsverksamhet som varit i Villa Solbacken sedan 60-talet flyttade då till centrum, och 
utvecklades sedermera till det som idag är den föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten 
Kulturföreningen Tåget.  
 
Den kommunala musikskolan, som också tillskrivs vara en förutsättning för det Svenska 
musikundret, startades redan under 40-talet med målet att ge alla ungdomar möjlighet att utveckla 
ett instrument- eller sångkunnande, oavsett deras ekonomiska, kulturella eller sociala bakgrund. 
Sedan slutet av 80-talet har musikskolan ett breddat uppdrag, och heter numera Kulturskolan.  

Brygghuset 

Brygghuset är en DIY-verksamhet under Fritids- och folkhälsoförvaltningen som vänder sig till 
unga mellan 16-29 år. Här finns en scen för omkring 100 personer i publiken, café, studio och 
lokaler för möten och arrangemang som ungdomarna själva skapar. Fokus ligger på att möjliggöra 
ungas egna initiativ, och personalen stöttar ungdomarna i deras projekt. En av de mer populära 
resurserna på Brygghuset är studion, som det i perioder är högt tryck på.  
 
Brygghusets styrka – men också svaghet i musiksammanhang – är att det är litet och “öppet för 
alla” (vilket rent identitetsmässigt kan landa i en “kommunal” stämpel utan riktig identitet). 
Brygghuset vänder sig till en definierad åldersgrupp och har arbetat målinriktat för att vara relevant 
för sin målgrupp och inte vara begränsad till en viss identitet eller till en viss genre. Intresset för 
Brygghuset växer ständigt, och verksamheten är en mötesplats för många kulturyttringar och 
arrangörer. Musikuppträdandena kan vara både band, hiphop, rock, metal, punk, poesi och singer-
songwriters. Brygghuset kan se en tendens att de arrangemang som genomförs ofta inte är 
renodlade i den ena eller andra kulturyttringen.  Personalen jobbar med matchmaking, vilket gör 
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att flera olika arrangörer kan arrangera under samma datum, men på olika platser i huset, ungefär 
som vid en mässa av både poesi, musik och konst i ett och samma arrangemang.  
 
Lokalerna är vid vissa tillfällen underdimensionerade, och inte helt optimalt planerade. 
Scenrummet angränsar till flera andra lokaler, och scenen är relativt liten och saknar 
backstageområde, istället får närliggande mötesrum eller podcaststudion användas för detta 
ändamål vid konserter. Ljudläckage mellan de olika lokalerna gör att vissa initiativ av besökarna 
inte kan tillmötesgås (t.ex. DJ-workshops). Däremot finns inga grannar som kan störas av 
verksamheten kvällstid, då området består av kontorsbyggnader. En annan begränsning för dem 
över 18 år är tillgången till servering med fullständiga rättigheter. Däremot finns det potential att 
utveckla scenlokalen och göra den mer attraktiv för mitt-i-veckan konserter, föreläsningar, 
debattkvällar, stand-up comedy och poesi. På plats finns ett enkelt uppriggat PA, samt ljus och 
full backline, vilket underlättar för dem som arrangerar konserter och andra evenemang. 
 

Kulturskolan 

Kulturskolan har expanderat och har tre utbudspunkter: Musikens Hus i Fristad, i nyrenoverade 
lokaler på Hässlehuset och de centrala lokalerna på Simonsland. Lokalerna på Simonsland 
flyttade Kulturskolan till hösten 2018, vilken innebar en avsevärd förbättring till större, fräscha och 
ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan finns också med åtta filialer på skolor runt om i kommunen. 
På Hässlehuset finns en enklare musikstudio, som har byggts upp under hösten 2019, samt en 
orkestersal. Lokalerna i Simonsland har en professionell musikstudio där eleverna kan spela in 
under handledning, replokaler och scen. Scenen kan hyras även av externa arrangörer, men på 
grund av begränsade personalresurser görs detta sparsamt.  
 
En generell tendens som både Kulturskolan och andra instanser lyfter är en ökad individualisering 
i musikundervisningen (och bland ungdomar). Intresset för att spela i (rock)band och att sjunga 
tillsammans i kör sjunker. Däremot är det populärt med singer-songwritergenren och att producera 
egen musik (det senare sker idag i stor utsträckning även med digitala hjälpmedel). Kulturskolan 
erbjuder alla dessa former av musikutövande, men anpassar i möjligaste mån kursutbudet efter 
efterfrågan hos målgruppen barn och unga. Undervisningen utgår också från personalens egen 
bakgrund och kompetens, och idag finns till exempel ingen renodlad hiphopundervisning. Flera 
av kulturskolans elever har dock fortsatt inom ABF:s hiphopverksamhet.  
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Föreningsdrivna verksamheter 

Kulturföreningen Tåget 

Kulturföreningen Tåget är en medlemsdriven förening som utgör en fritidsgårdsverksamhet med 
kulturinriktning där studieförbundstanken är central. Där fritidsgårdar idag utgår från ungas egen 
drivkraft har Tåget fortfarande en struktur där ett visst ledarskap erbjuds genom den personal som 
finns där, och där ledarskap också traderas genom det sociala sammanhang som verksamheten 
erbjuder samt genom ledarskapsutbildningar. Tåget hade under 2019 omkring 300 medlemmar, 
men är också öppet att besöka för de som inte är medlemmar. Huvudmålgruppen är högstadie 
och gymnasieungdomar, men åldersspannet är stort, vilket ger en familjär känsla. Tåget har ett 
café och har generösa öppettider, oftast till klockan 22 eller senare på kvällen för att erbjuda en 
alternativ mötesplats för unga.  
 
Kulturföreningen Tåget arbetar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och har cirklar för 
både unga och äldre inom både musik, hantverk och teater, efter medlemmarnas initiativ. På 
Tåget finns både en “Black Box” med plats för 150 personer i publiken och en replokal som huserar 
omkring 10 band. Frekvensen på musikverksamheten har varierat genom åren, men under 2019 
hade föreningen flera välbesökta arrangemang, fredagsspelningar, med mellan 80-150 besökare. 
Arrangemangen har i regel bestått av ett band från Tågets verksamhet och ett inrest band. 
Publiken är ofta vänner och bekanta till banden. Medlemmarna som repar i banden som repar på 
Tåget är oftast omkring 16 år gamla, men det finns även grupper med äldre. Intresset för att spela 
i band kommer i vågor på Tåget, och just under 2019 fanns ett ökat intresse. Replokalen är 
anpassad för band, och de som vill repa hiphop hänvisas oftast till Brygghusets studio istället.  
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Musik som stads/platsutveckling 
 
Hur står Borås i relation till Göteborg och övriga regionen?  
Borås beskrivs ofta vara i skuggan av musikstaden Göteborg. Närheten till regionens största stad 
återkommer ofta i diskussionen som en hämsko för Borås musikliv. Förmodligen finns det också 
positiva effekten av denna närhet, exempelvis att stadens invånare har nära till storstadens utbud, 
men också att Borås artister har tillgång till fler scener att spela på. Alltså – närheten till Göteborg 
har fördelar och nackdelar beroende på vilken del av musiklivet man verkar i.  
Förutsättningarna för Borås att arbeta med stadsutveckling genom musik kan ur det perspektivet 
se smala ut, men kanske är det värt att ändå lyfta detta perspektiv en extra gång. Borås är en 
tillväxtregion som beräknas öka i folkmängd med omkring 1400 personer per år mellan 2018-
202211. 
Den större delen av de som flyttar in i kommunen är i arbetsför ålder, mellan 18-64 år.  
Kulturutbud, service och upplevelser har en betydelse för vad som uppfattas som en attraktiv plats 
att bosätta sig på. Att främja mångfald i kulturuttryck och att underlätta för de aktörer som bidrar 
till ett mångfacetterat kulturutbud är ur detta perspektiv en viktig förutsättning för att konkurrera 
som studentstad och tillväxtort.12 
 
Trots närheten till Göteborg, som i egenskap av storstad har bättre förutsättningar att locka 
kulturarbetare och arrangörer, så har Borås en betydande samling framgångsrika aktörer – men 
även många som idag inte kan verka i sitt närområde så som de skulle önska. Det finns alltså 
potential för att både skapa forum för, och främja insatser av, fler. Framför allt handlar det om 
band som saknar attraktiva scener att uppträda på (när de lokala är avverkade) och arrangörer 
som saknar funktionella scener att arrangera på.  
 
I Borås finns det resurser inom stadsutveckling som kan vara viktiga stöd till dem som vill utveckla 
och starta initiativ. Borås City som är en företagarförening stöttar initiativ som sker i stadskärnan 
och Borås TME stöttar marknadsföringen av evenemang och aktiviteter i Borås och Sjuhärad. 
Dessutom finns föreningen Creative Cluster där flera företagare inom kreativa och kulturella 
näringar (KKN) ingår. Dessa aktörer är viktiga för att stötta de delar av kulturlivet som befinner sig 
i det ofta osäkra landskap som kultur på kommersiella villkor befinner sig i. Inte minst för att lyfta 
dessa aktörers förutsättningar till företagare inom andra fält och till politiken.  
 

Borås som del av något större  

Det finns också saker som pekar på att Borås musikscen i detta skikt, som i nuläget framförallt 
bärs upp av Klubb Undergrunden och eldsjälen Ulf Andersson, är en strategisk viktig scen för 
Västra Götaland, och därmed också av vikt även ur nationellt perspektiv. Utanför Göteborg finns 
i dagsläget inte särskilt många klubbscener med kontinuerlig verksamhet, och Klubb 
Undergrunden är en av dem. En förutsättning för att kunna turnélägga band i Sverige är ofta att 
kunna hitta flera spelställen i en relativ närhet till varandra. Att förlägga en spelning i Göteborg 
och sedan nästa i Umeå är i regel inte ekonomiskt gångbart.  

                                                
11 Befolkningsprognos för åren 2018-2022 - Kommunprognos, Monika Lindqvist Borås Stad, 2018 
12 Kultur, turism och Stadsattraktivitet - Kultur som attraktion och värdeskapare, Kultur i Väst, 
Publicerad 2015-09-16, uppdaterad 2019-05-29 
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Ur detta perspektiv är inte bara Borås scener en fråga för den lokala publiken, utan även för bokare 
och band över hela Sverige. Det finns förutsättningar för Borås att stärka sin position som 
musikstad om rätt insatser och planering genomförs.  
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Omvärldsanalys – exempel på verksamheter och stöd 
Inom ramen för Musikutredning 2019 har ett par andra städer och dess verksamheter besökts 
eller intervjuats för att ge en referens till det underlag som samlats ihop i Borås. Olika 
verksamheter i Göteborg har ofta nämnts som goda exempel i de diskussioner som förts under 
årets Musikforum. Även Örebro har nämnts i dessa sammanhang, och är intressant som 
musikstad då den trots att den har liknande demografiska förutsättningar som Borås, har intagit 
en helt annorlunda strategi när det kommer till stadens musikliv.  

Göteborg – musikhus och scener 

Göteborg refereras till som en förebild när det kommer till verksamheter. Här finns bland annat 
Musikens Hus som är ett ovanligt exempel på ett musikhus som överlevt från 80-talet och fram till 
idag. Ett annat exempel som nämns som ett lyckat exempel är Oceanen – ett danshus som 
numera har både restaurang och musikscen. Gemensamt för dessa två kulturhus är att de är 
föreningsdrivna och har en ekonomisk- respektive en ideell förening som huvudman. Musikens 
Hus började som ett kommunalt musikhus, men för att rädda huset undan 90-talet ekonomiska 
neddragningar formades en ekonomisk förening av de verksamheter som funnits i huset i princip 
sedan det öppnade, och som idag fortfarande finns kvar. Musikens Hus började tidigt med att 
samarbeta med olika arrangörer (estradpoesi, banden som repade i huset, barnföreställningar, 
med mera) Det var en förutsättning för att skapa den omsättning på publik som krävdes för att 
överleva. Även det ungdomsdrivna caféet blev snart professionaliserat och inriktades tidigt på 
vegetarisk mat och fick med tiden ett serveringstillstånd som också var avgörande för att kunna 
växa som musikarrangör. Oceanen är något yngre – från 1995 – och har alltid drivits i ideell form 
genom att hyra ut lokaler till olika aktörer – bland annat dansskolan World Dance Company som 
givit huset en dansprofil.  
 
Gemensamt för dessa båda kulturhus är också att de drivs med stöd av Göteborgs Stad, Västra 
Götalandsregionen och Kulturrådet – och att de ständigt kämpar i motvind mot Göteborgs stigande 
lokalhyror. På senare år har dessa kulturhus alltmer stärkt sin musikprofil och profilerar sig nu som 
alternativa musikscener i Göteborg tillsammans med Pustervik och föreningen Truckstop Alaska 
(varav den senare gick i graven i slutet av 2019 efter konflikter med Göteborgs Stad).   
Kulturhusen består av flera olika verksamheter och kreativa aktörer som hyr in sig i byggnaden 
och tillsammans bildar kreativa mötesplatser. Hyresgästerna är föreningar (som exempelvis World 
Dance Company), småföretag som studios och musiker. På Musikens Hus finns fortfarande ett 
flertal replokaler som hyrs ut till band, men även studion Helicopter Records och Musikcentrum 
Väst.  
 
En annan verksamhet som påminner i strukturen om dessa platser men som har funnit en annan 
väg är Folk – en restaurang i anslutning till Folkteatern. Folk i Göteborg är en nyare mötesplats 
som kombinerar bar och restaurang med kulturarrangemang inom flera genrer – men framförallt 
musik. Verksamheten Folk uppstår i samverkan mellan Folkteatern, som bedriver 
teaterverksamhet med uppdrag och finansiering av Västra Götalandsregionen och restaurangen, 
som är en privat aktör. Samarbetet dem emellan hålls samman att de delar samma bokare, som 
håller ihop programmet i de olika lokalerna. På så vis varvas teater med livemusik, men även 
andra kulturformer och event.  På musiksidan arbetar Folk framförallt med internationella 
bokningar. 
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Gemensamt för dessa goda exempel på moderna scener i Göteborg är att de bärs upp av flera 
pelare. Dels en offentligt finansierad del som bas (samtliga tre verksamheter har stöd från stat, 
region och kommun), sedan krögare som är företagare, och till sist (vilket gäller för Musikens Hus 
och Oceanen) en ideell del eller föreningar som är del av verksamheten och tillsammans bidrar 
till hyran. Denna konstruktion är värd att lägga på minnet när vi nu tittar vidare på en annan 
medelstor stad i Sverige.  
 

Örebro 

Örebro är en stad i mellansverige i samma storleksordning som Borås (mätt i antal invånare). 
Örebro är en universitetsstad, och har fördelen att ha musikhögskolan vid sitt universitet, vilket 
förstås påverkar stadens musikprofil. Under de senaste åren har Örebro etablerat sig som 
musikstad i Sverige, och är inte minst känd för att vara hemvist för en av Skandinaviens största 
showcasefestivaler.13 Festivalen Live at Heart lockar band från hela världen för att visa upp sin 
musik för branschen.  
Örebro har också ett stort antal restaurangscener för livemusik, och dessutom ett relativt stort 
utbud av scener av olika publikkapacitet. Det har möjliggjort ett stor utbud av olika genrer, från 
mindre pubspelningar till klubbspelningar med medelstora band till arenabokningar på kongressen 
Conventum. I Örebro beskrivs också publiken ha ett stort intresse för det som är nytt. Här betalar 
publiken för att gå och se ett nytt okänt band. I kölvattnet av en ökad besöksnäring har också 
stadens restauranger och hotell fått se en ökad omsättning. Hur kommer det sig att Örebro haft 
denna utveckling, när resten av landet tycks se en motsatt utveckling? Exakt hur processen till 
denna strategi sett ut går inte att fördjupa sig i här, men det som är signifikant är hur olika delar 
av näringslivet, regionen och staden har samverkat för att skapa tillväxt på musikområdet.  
 

Live at Heart 

Festivalen Live at Heart har haft en central betydelse för denna utveckling. Den startade 2010 på 
initiativ av två eldsjälar, Anders Damberg och Johannes Nilsson. De hade inspirerats av 
rockfestivalen South by Southwest i Austin, Texas och ville skapa samma sorts mötesplats de 
upplevt där för publik, artister och branschfolk i Örebro. Det som var nytt för Sverige var att 
festivalen genomfördes på befintliga krogar, restauranger och hotell i staden. Idag består Live at 
Heart av flera delar: music, film, creative och conference, som varje år fyller staden med både 
branschfolk, musiker och publik från hela världen.  
Vid ett besök i Örebro visar Live at Heart:s VD Åke Lundström runt och pekar ut de olika scenerna. 
Nästan samtliga restauranger vi går förbi har varit med i festivalen och då (på egen bekostnad) 
byggt upp en scen i sin lokal. Andra platser är hotell och andra foajéytor. Scenerna ligger tätt – 
allra tydligast blir det i Örebros Gamla stan. Där finns tre restauranger med varsin scen som ligger 
så nära varandra att restauranggästerna i princip kan se vad som sker på scenen i restaurangen 
bredvid.   
Än mer fascinerande är att de flesta festivalscenerna numera är permanenta. Det är inte ovanligt 
att det en vardagskväll i Örebro finns upp till fem, sex konserter att välja på.  
                                                
13 En showcasefestival är en näringslivssatsning som går ut på att ge band/musiker, bokare, skivbolag och andra 
aktörer inom musikindustrin tillfälle att mötas. Festivalerna har inte sällan ett publikt inslag, vilket gör att även 
musikintresserad publik kan delta i festivalen.  
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I Örebro verkar det ha formats en kultur kring livemusiken, som också möjliggör att ta betalt för 
konserterna. Även om det även förekommer klubbverksamhet med ”yngre” genrer, så tycks dock 
den största publikgruppen som är formad kring Live at Heart bestå av en relativt köpstark grupp i 
åldersspannet 40-50 år.  
 

Scenit – studieförbundssamverkan i Örebro 

Örebro är centrum för det relativt nybildade Region Örebro. Detta påverkar också organisationen 
kring stöd för musiklivet. Örebros motsvarighet till Borås En snabb slant – Ung Peng - är numera 
regionalt organiserat, istället för att respektive kommun administrerar stöd till sina unga 
arrangörer. I Örebro har studieförbunden gått samman i en gemensam paraplyorganisation, 
Scenit (Scen i T-län) och driver ett kulturhus i centrala Örebro.14 Kulturhuset Scenit har fokus på 
att stötta unga arrangörer och att hyra ut lokaler för arrangemang. Alla ungdomar som tilldelas en 
Ung Peng tilldelas en handledare från sin kommun, och bor ungdomen i Örebro Kommun är denne 
oftast från Scenit.   
 
Att studieförbunden organiserar sig i en gemensam organisation på detta sätt är relativt ovanligt, 
men här har förbunden bestämt sig för att samverka kring de gemensamma folkbildande och 
arrangörstödjande uppdragen de har i regionen. Styrelsen för Scenit består av en ordförande och 
ledamöter från de respektive studieförbunden; ABF, Bilda, Medborgarskolan, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Studiefrämjandet, och Sensus, samt en adjungerad ledamot från Örebro Kommun, 
vilket är den nuvarande Ungdomskonsulenten.  
 
Scenit har fyra olika scenrum – från en caféscen med kapacitet för 60 personer till den stora A-
salen med plats för 700 personer i stående publik. De hyrs ut med olika priser beroende på om 
det är ett privat eller offentligt arrangemang. I huset finns även Fritidsgården Fritte, som är en 
fritidsgård för teckenspråkiga som drivs av kommunen och föreningen Scenit.  

Slutsatser 

Besök i Göteborg och Örebro ger exempel på hur mötesplatser och stöd till musiklivet kan 
organiseras på olika vis. Genomgående för de exempel på organisationer som besökts eller 
intervjuats i samband med denna utredning är att de utvecklats i samverkan mellan olika aktörer 
och med direkt eller indirekt offentligt stöd.  

  

                                                
14 Detta var tidigare två olika organisationer med de separata uppdragen arrangörsstöd respektive att driva 
kulturhuset, men som numera är sammanslagna.  
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Finansiering och stöd 
Kulturföreningar och kulturarrangörer i Borås har i regel tre nivåer att söka bidrag från: kommunal, 
regional och statlig nivå. För bredare samarbeten inom Sverige eller internationellt finns även EU-
medel att söka.  

Lokala stöd 

På kommunal nivå finns kulturbidrag för ideella arrangemang, men också stödstrukturer för 
kulturella och kreativa näringar (KKN). För ideella föreningar finns Årsbidrag som är ett bidrag 
som beviljas årligen till föreningar med varaktig och kontinuerlig verksamhet som bedöms vara 
viktig för Borås kulturliv. För mer sporadiska arrangemang finns Projekt-/arrangemangsbidrag 
som kan sökas av föreningar och enskilda personer för enstaka ideella arrangemang eller 
kulturprojekt. En snabb slant är Borås stads bidrag för föreningar och unga där den sökande är 
mellan 13-26 år.  
För företagare inom fältet finns föreningen Creative Cluster som är initierad av Borås Stads 
näringslivsenhet. Föreningen verkar för att lyfta sina medlemmar genom utbildningstillfällen och 
skapa nätverk.15 Creative Cluster har i dagsläget ingen fysisk mötesplats, men söker medel för att 
göra en förstudie kring det som går under arbetsnamnet Creative Space.16 
 

Regionala stöd  

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) finns flera konsulenter som arbetar med områden som 
berör poparrangörer. Dessa är nu samlade i Enheten för kulturutveckling, och arbetar med att 
stötta bland annat musik- och festivalarrangörer. Inom VGR finns även ekonomiska stöd att söka 
för arrangörer, även om dessa i de flesta fall har som villkor att de ska innefatta fler än en (1) av 
regionens kommuner. 
 
Det är tydligt att det numera finns ett tydligare fokus kring just popens förutsättningar. I Västra 
Götalandsregionens nya kulturplan nämns populärmusiken i ett eget stycke:  
 
“Företrädare för det fria musiklivet har identifierat ett behov av insatser för musiker och arrangörer inom 
pop- och rockgenrer med flera. Under de kommande åren ska Västra Götalandsregionen fokusera på den 
musik som inte är kommersiellt självgående, genom exempelvis riktade stöd till mindre och medelstora 
arrangörer, framför allt utanför storstäderna.”  
“Relationen mellan arrangörsledet och den levande musiken är avgörande för en musikalisk mångfald på 
regionens scener. Lika viktiga som institutionernas jämställdhetsplaner är insatserna för att 
kompetensutveckla fria arrangörer, producenter och andra aktörer för att säkerställa likvärdiga och 
jämställda förutsättningar att spela och uppleva musik. De fria arrangörernas villkor behöver stärkas. Ungt 
arrangörskap och jämställdhet behöver vara ett fokusområde för att bidra till återväxten i hela regionen.” 

 
Detta stycke syftar bland annat på hur föreningen Svensk Live uppmärksammat “Klubbdöden” och 
livemusikens utsatta situation i Sverige i jämförelse med många andra Europeiska länder. 
 

                                                
15 Creativecluster.se   
16 Verksamhetsberättelse 2018-2019 – Näringslivsenheten (UÅ) 
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Sammanfattningsvis för musiken (alla genrer) skrivs att: 
 
Prioriteringar inom musik är att  
• bidra till musiklivets professionalisering genom att förstärka regionala stödfunktioner och möta behov av 
projektledning, internationalisering och konstnärlig utveckling  
• grundlägga goda förutsättningar för nya generationer av utövare genom att tydligare knyta samman 
kretsloppet mellan basutbildning, vidareutbildning och talangutveckling. 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–202317 
 
Genom uppdraget KICK som Västra Götalandsregionen lämnade till Studiefrämjandet Väst 
utformades också en ny bidragsform på prov. Bidraget delades ut till arrangörer inom 
pop/rockgenrerna vid två tillfällen under 2019 (bidragspotten tog slut innan det tredje planerade 
ansökningstillfället). Maxsumman att ansöka om var 25 000 kr, och bidraget fick gå till att 
arrangera eller utveckla sitt arrangörskap inom dessa genrer. Bidraget kunde sökas oavsett 
organisationsform. 
 
Förutom stöd vid Västra Götalandsregionen (VGR) finns även andra organisationer som har 
uppdrag att stödja aktörer och arrangörer i regionen:  
 
West Side Music är ett företag som med stöd från VGR stöttar independentbolag och artister i 
Göteborg och närområdet. Flera framgångsrika band från Borås ingår bland deras artister. West 
Side Music har bland annat i uppdrag att främja utlandsturnéer för dessa band, och driver också 
en årlig klubbfestival i Göteborg som samlar internationell kompetens kring indiemusik.  
 
KulturUngdom är en förening med uppdrag från VGR att stötta unga kulturutövare och arrangörer 
i regionen. De ansvarar bland annat för Västra Götalands del av den nationella musiktävlingen 
Imagine Sweden, och handlägger bidraget K-peng som kan sökas av unga mellan 13-30 år.  

Statliga stöd 

Kulturrådet fördelar årligen stöd till kulturföreningar och arrangörer i landet, och flera av dem finns 
i Borås. Sedan i juli 2018 har Kulturrådet infört ett nytt ansökningsförfarande, som innebär att 
riksorganisationerna för musik (exempelvis Svensk Jazz och Svensk Live) inte längre tillåts dela 
ut bidrag till sina medlemsarrangörer/föreningar. Istället söker arrangörerna, vilket nu också 
omfattar enskilda näringsidkare med F-skatt, direkt från Kulturrådet:  
 
Bakgrund: Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer för de som söker verksamhetsbidrag eller projektbidrag till 
musikarrangörer. Nytt för i år är att bidraget även kan sökas av enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Vi 
prioriterar även arrangörer med annan typ av medfinansiering än kommunal och/eller regional, som intäkter från 
biljettförsäljning. Den vidareförmedling av arrangörsbidrag som ett antal riksorganisationer ägnat sig åt har också 
upphört i och med de nya riktlinjerna.  
Kulturradet.se, 13 februari 2019 
 

Kulturrådet ser att musikarrangörerna och festivaler i landet omfattar en viktig infrastruktur, som 
sprider konserter till alla delar av landet. Gissningsvis mottogs denna förändring varmt av landets 
fria arrangörer, men andra var mindre nöjda. Kulturrådets förändring innebär en större 

                                                
17 Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023 ,Västra Götalandsregionen, 
koncernkontoret, avdelning kultur, 2019 
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transparens, men innebär också ett slag mot de arrangörer som inte har ansökningsvana/rutin 
och som riskerar att missgynnas i konkurrensen.18  
 

EU-stöd 

En ansökan om EU-medel är i regel en större process att genomföra, och förutsätter en dialog på 
kommunnivå för de aktörer som vill söka.   
 
EU-kommissionen har fört en dialog med musikaktörer i Europa sedan 2015 och därefter initierat 
ett pilotprojekt, Music Moves Europe, som syftar till att samla in information om musiksektorns 
förutsättningar i unionen. Kunskaperna ska sedan användas som underlag för att arbeta fram 
stödformer för musiksektorn inför nästa Kreativa Europa-program som gäller mellan 2021 och 
2027.  
Inom pilotprojektet har det ingått ett flertal utlysningar om bidragsformer som inriktats mot olika 
områden av musiksektorn.19  

Slutsatser 

En förutsättning för regionalt stöd är ofta att projektet eller arrangemanget även stöds lokalt, på 
kommunal nivå. En nackdel under dessa förutsättningar är att mycket få musikarrangörer inom 
populärmusik söker de bidrag som Borås Stad erbjuder. Det behövs en grundligare undersökning 
för att kunna säga varför det ser ut på det viset, men för åtminstone de senaste tre åren gäller 
detta både för bidragsformerna En snabb slant (för unga mellan 13-26 år) och Projekt-
/arrangemangsbidrag samt Årsbidrag.  En annan tydlig tendens när det kommer till unga sökande 
är att de i större omfattning söker turné/resestöd än arrangörsstöd, och därför inte kan beviljas 
stöd (då de kommunala stöden endast omfattar arrangemang som genomförs inom kommunen). 
Utifrån en analys av vilka ansökningar som kommer Kulturnämnden till del genom stödformerna 
En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag är andelen unga som ansöker för att arrangera 
liveframträdanden av (andras) musik förhållandevis få. När så sker är det vanligtvis en ansökan 
från ett band som vill uppträda med sin egen musik. Mer vanligt är att bandet i fråga söker medel 
för att göra en inspelning eller för att bekosta resor för en turné eller framträdande utanför Borås 
– vanligen utomlands. Exakt varför utvecklingen ser ut på detta sätt är inte möjligt att fastslå, men 
det är ändå signifikant att så få unga söker medel från Kulturnämnden för att arrangera musik i 
Borås.  
 
Stöd till unga och ideella arrangörer bör ses över. Varför är det så få musikarrangörer som söker 
de stöd som finns inom staden? En del i detta kan vara att stadens arrangörer inte känner till 
dessa, eller inte har uppfattningen att det omfattar även deras arrangemang, men det kan förstås 
också handla om att antalet ideella arrangörer på detta område är färre. Som den regionala 
kulturplanen betonar är det också viktigt att stötta de få unga arrangörer som finns i Borås att våga 
satsa och utveckla sina idéer. I dagsläget finns det främst förutsättningar att göra det via 
Brygghuset, men här ser musikutredningen att det finns begränsningar när arrangörerna vill verka 
i andra miljöer.   

                                                
18 Här kan man läsa om det från organisationen Svensk Jazz perspektiv: Ett dråpslag för jazzen och föreningar 
på mindre orter, Svensk Jazz 2019  
19 Music Moves Europe  
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Förutsättningar för musiklivet i Borås 2019  
I samtal om Borås musikliv kommer frågan om Borås upplevda musikscen ofta upp. Det finns en 
upplevelse av ett begränsat musikliv, inte minst med anledning av Föreningen Rockborgens 
utträde ur historien. Avsaknaden av en mötesplats för musiken är central. Samtidigt kan själva 
narrativet om att Borås för en tynande tillvaro som musikstad ses som ett hinder för att faktiskt 
arbeta med vad som finns. I genomlysningen, som till stor del genomförts genom intervjuer och 
samtal, tydliggörs också att det finns relativt mycket resurser i form av eldsjälar, experter, 
företagare och band i Borås. Det finns producenter, studios, flera mindre scener (och några större 
kommersiella) och arrangörer – om än färre nu än förut.  
Generella teman som tas upp i dialog med olika aktörer är dock publikens ovilja att betala för 
kulturupplevelsen (det är svårt att ta inträde, men lätt när det är gratis). Torsdagskvällarna på 
Stora Torget beskrivs som symptomatiskt för denna kultur i staden. Publiken i Borås har under 
betydande tid vant sig vid att få artister serverade helt gratis. Att göra någon vetenskaplig slutsats 
över hur konsumenterna resonerar utifrån detta är inte möjligt här, men kanske säger det ändå 
något om förtroendet mellan arrangör och konsument respektive arrangör och stad när denna 
upplevelse finns. Att publiken är ovillig att betala finns det exempel ifrån även andra städer. 
Möjligen finns även här en generationsskillnad (och en socioekonomisk) då Örebro redovisar en 
helt annan verklighet. Där kan restauranger ta betalt både för inträde, mat och dryck utan att 
publiken sviker. Merparten av publiken är där mellan 40-50 år, och rimligen av det mer köpstarka 
slaget. Eventuellt har Boråspublikens konsumtionsmönster också formats annorlunda? 
 

Generationsperspektiv på musiklivet 

Även om det inte går att göra några säkra slutsatser utifrån materialet i den här rapporten så tycks 
det finnas en tendens av ett generationsskifte. Den stora publik- och utövargruppen som utövar 
och lyssnar på pop och rock i studieförbundens regi eller som besöker spelställen är primärt i en 
åldersgrupp mellan ungefär 25-50 år. De är dessa som framstår som den köpstarka gruppen i 
Borås utifrån detta material. För den yngre publiken tycks det största intresset ligga i det egna 
utövandet. I varje fall syns inte konsumtionen av musik på samma vis i Borås för denna grupp – 
förmodligen för att det inte finns så många arenor att konsumera på.  
 
Ungas engagemang ser annorlunda ut idag. Musiklivet med replokaler, små spelställen och 
festivaler uppstod till stor del ur en DIY-anda där sammanhangen skapades av och för unga. Idag 
har musiklivet ”vuxit upp”, och andelen unga arrangörer på livescenen tycks inte vara lika många, 
i alla fall inte i Borås.  En annan iakttagelse från Brygghuset är att musiken idag ofta ingår i bredare 
samarbeten där även andra konstformer ingår. Det kan exempelvis handla om en konstutställning 
som kombineras med ett musikframträdande, eller att poesi, dans och rap kombineras under 
samma kväll.  
 
En aspekt som kan vara värd att titta närmare på är också att dagens generationer har en betydligt 
större möjlighet – och även intresse i – att spela in och publicera sitt material i olika medier än 
tidigare. YouTube, Spotify och andra medier gör det enkelt att få ut eget material utan hjälp av 
skivbolag eller andra mellanhänder, och en tendens kan vara att det fysiska scenrummet får en 
underordnad betydelse. Däremot ska den förutsättningen inte tolkas som att det finns mindre 



 

28 

behov av att mötas, även i det fysiska rummet, även om mötesplatserna ser olika ut för olika 
generationer.  
 

Vision 
För att sammanfatta de visioner som framkommit under intervjuer och musikforum i tre punkter, 
ser de ut såhär:  
 

● Att det ska finnas en musikscen i Borås  
● Att fler grupper och gemenskaper kan presentera sin musik publikt och kunna bjuda in fler 

att ta del av den. (fler genrer, fler aktörer). 
● Att unga musiker och arrangörer i Borås uppmuntras och att de kan få stöd i att avancera 

i sina karriärer – om de vill det.  
 

Diskussion 
De generella linjerna i materialet för denna utredning är att även Borås saknar scener. Ur ett annat 
perspektiv har Borås många (fysiska) scener, men inte lika många eldsjälar som aktivt driver 
verksamhet på dessa. Begreppet scen kan förstås både som en fysisk scen anpassad för 
(rock)musik och som en mötesplats för musiklivet. En tydlig önskan från de Musikforum som 
genomförts är att Borås musikliv behöver kompletteras med en mötesplats där musiken får ta plats 
på sina egna villkor. Rockborgen omtalas ofta som den sista utposten för denna struktur – en fri 
mötesplats där möten, innovationer och samarbeten kan få uppstå. Visionen kring denna 
mötesplats är att den ska vara tillgänglig för flera grupper och genrer och finnas där för musiken 
och dess arrangörer. Det finns förstås flera olika vägar att gå för att utveckla en musikscen i Borås, 
och då behövs både fysiska förutsättningar i form av passande lokaler och förutsättningar för 
stadens eldsjälar att verka. Kärnan är att det krävs samarbete – möjligen mellan både näringsliv, 
kommun och ideella insatser – för att skapa en sådan plats.  
 

Varför en scen till i Borås?  

Med bakgrund av sammanställningen som visar att Borås faktiskt har en ganska ansenlig mängd 
fysiska scener att tillgå kan det vara lätt att avfärda önskemålet om ytterligare en scen i Borås. 
Men det är viktigt att förstå nyanserna i en scens kvaliteter, och hur väl den samspelar med behov 
hos arrangörerna – som är de som är själva nyckelresursen i detta fall. Utan arrangör – ingen 
scen, i betydelsen mötesplats. Att flera arrangörer signalerar att det är för omständligt och 
kostsamt att arrangera i Borås är en fråga som bör adresseras på flera plan, i dialog med 
regionens utredning på samma område och de lokala arrangörerna. 
 

En idealisk mötesplats 

I enlighet med de exempel som tas upp i omvärldsbevakningen känns det inte troligt att i dagens 
läge skapa en mötesplats kring enbart musik. Lyckade exempel är de som blandar olika former 
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av kultur och organisationsformer. Musikens hus, Folk, Scenit och Oceanen är platser som 
fungerar på grund av en lyckad mix av service (mat och dryck), flera olika aktörer och kulturformer. 
Även att ha återkommande arrangemang men inom olika genrer tycks framgångsrikt för att skapa 
en bred publik.  
 
I enlighet med allt snabbare förändringar, trender och intressen finns det också skäl att förespråka 
vikten av en flexibel mötesplats/scen: stående, sittande, mindre och större sällskap för olika genrer 
och sammanhang. Vidare krävs bra teknik, och att scenen är anpassad för kulturen och inte 
tvärtom.  
 
För att skapa en musikscen i Borås behövs en dialog mellan Borås Stad och de intressenter som 
är villiga att samverka för att skapa en sådan plats. Oavsett om placeringen av den skulle vara 
Villa Solbacken eller en annan lokal behöver förstås möjlig finansiering, drift och ägandeskap 
arbetas fram i samverkan.  
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Förslag till utvecklingsområden och åtgärder utifrån 
Musikutredning 2019 

 
Nedan följer ett antal förslag på åtgärder och fortsatta utvecklingsområden utifrån vad som 
framkommit i musikutredningen. Sammanställningen bör i första hand ses som ett 
diskussionsunderlag, som kan användas i dialog med berörda aktörer för att rikta in arbetet 
framöver.  

1: Förslag på grundläggande strukturella åtgärder  

Detta är förslag på åtgärder som berör befintliga strukturer, och som kan drivas från 
Kulturnämnden, men som också kräver samverkan med andra förvaltningar och aktörer:  
  

● Stötta med handledning/vägledning/guide för kulturbidrag genom att samla information om 
vilka stöd som finns och hur man går tillväga för att söka dessa lättillgängligt för olika 
aktörer. Detta ligger i linje med Fritids- och folkhälsonämndens slutsatser i den 
bidragsutredning som slutfördes under 2019. Detta innebär också att informationen på 
Boras.se behöver samordnas mellan Kultur- och Fritids- och folkhälsonämnden, samt 
eventuellt också med Stadsledningskansliets utvecklingsbidrag.  
 

● Samverka med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, för att forma 
arrangörsnätverk, fortbildning för arrangörer samt andra utvecklingsinsatser. Enheten kan 
exempelvis erbjuda processtöd i arbetet med att utforma en mötesplats/scen för musik 
samt anordnar armkroksresor för beslutsfattare som kan höja kompetensen kring frågor 
om musik- och stadsutveckling.   
 

● Samverka med andra kommunala aktörer för att öppna upp för initiativ utifrån som kan 
stimulera näringsliv, arrangörer och lokala band. Detta kan ske på olika nivåer i musiklivet, 
exempelvis genom att verka för att vara värdstad för Musikhjälpen, Live at Heart on Tour 
eller att delta i regionala satsningar som Imagine Sweden, med mera.  
 

● Stötta med teknik – tillgängliggöra tekniken för Café Parkaden igen för de arrangörer som 
vill låna. (Detta skulle innebära att visst stöd från Stadsteaterns tekniska personal behövs).  
 

● Överväga att införa turnéstöd för unga musiker genom En snabb slant eller i annan 
stipendieform, till exempel i samverkan med studieförbunden.  

 
● Inrätta ett stipendium/pris för årets artist (inom populärmusik) för att uppmärksamma Borås 

musikliv och lyfta lokala talanger.  
 

● Undersöka möjligheterna för förlustbidrag för arrangörer som arrangerar populärmusik 
som bedöms viktig för den lokala scenen, även professionella.   
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● Utveckla musikverksamhet på Hässleholmen och Norrby kring studio och 
musikverksamhet för unga i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
studieförbunden.  

 

2: Lyft frågan om stadens musikliv till en övergripande politisk nivå 

Populärmusiken berör oerhört många människor och är starkt kopplad till identitet och sociala 
sammanhang. Tillgången till mötesplatser och kultur inom musikområdet, får en betydelse för hur 
invånare och besökare upplever en stad.  
För att stärka musiklivet i ett större perspektiv behöver frågan lyftas i sammanhang även utanför 
Kulturnämndens ansvar, och mer övergripande strategier behöver formas. Populärmusiklivet skär 
igenom ideell, kommersiell, privat och offentlig verksamhet. Det innebär att en aktör kan resa 
igenom flera av dessa sfärer under sin karriär, och under perioder röra sig emellan dem. Därför 
är det viktigt att det skapas en förståelse för musiklivets – arrangörers, fria kulturutövares och 
publikens – förutsättningar även ur andra perspektiv än de kulturpolitiska. Även näringslivet, 
politiken för exempelvis stadsutveckling, arbetsliv och folkhälsa behöver förstå hur deras beslut 
påverkar detta fält, och tvärtom hur detta fält påverkar andra. För Borås kontext är slutsatsen att 
en högre grad av samverkan mellan olika förvaltningar, näringsliv, staden och ideell sektor i olika 
konstellationer skulle vara främjande för musiklivet.  
 

3: Stärk samverkan kring ungas kultur och musikliv – undersök 
möjligheterna för samverkan på Bryggaregatan 

Parallellt med Kulturnämndens Musikutredning har Fritids- och folkhälsoförvaltningen påbörjat en 
process att undersöka möjligheterna för att samla kulturaktiviteter för unga på Bryggaregatan och 
utnyttja de tomma lokalerna i fastigheten. Detta initiativ ligger i linje med vad Musikutredningen 
rekommenderar, men de båda förvaltningarnas processer är i dagsläget parallella. En dialog 
mellan förvaltningarna föreslås, för att kunna avgöra om samverkan skulle främja utvecklingen 
dels för musiklivet, men också för ungas kulturliv generellt.  
 
Brygghuset har en viktig funktion både som mötesplats och scen för både unga utövare, 
arrangörer och publiken. Dock bedömer Musikutredningen att lokalerna och dess resurser är 
begränsade i jämförelse med andra liknande verksamheter runt om i landet. Ytterligare en fråga i 
samband med denna process är därför om ett mer professionellt scenrum kan utvecklas i samma 
lokaler, och om detta i sådant fall också kan tillgängliggöras för en större målgrupp (se punkt 4 
nedan). Det som försvårar verksamheten att utvecklas mot en bredare målgrupp är dels att den i 
dagsläget är bunden vid ett specifikt åldersspektra, men också att önskemålen kring 
alkoholservering i anslutning till konserter strider mot Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
uppdrag.20 Oavsett så bedöms det finnas fördelar med att samverka kring resurser och lokaler för 
ungas kulturliv – och därmed också musikutövande.  

                                                
20 I regel emotsägs inte alkoholservering i kommunala lokaler för en vuxen publik. Flera restauratörer som hyr 
lokaler av Borås Stad har alkoholtillstånd, och i regel går det även att arrangera för en ung publik i dessa lokaler 
om alkoholen förvaras inlåst under dessa tillfällen. En annan lösning är att arrangören kan samarbeta med en 
restauratör med serveringstillstånd och på så vis ordna servering för enskilda tillfällen i en extern lokal 
tillsammans med denne.  
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4: Undersöka möjligheterna att samverka kring en musikscen – om 
intresse finns från stadens aktörer 

En tydlig önskan från de Musikforum som hållits under 2019 är att det ska finnas en scen för 
musiken i Borås. Begreppet scen kan i detta fall förstås både som en fysisk scen, men också en 
mötesplats som har en kontinuitet och där det finns möjlighet att skapa kontakter, synergier och 
samarbeten.  
Den rent fysiska scenen ska vara utrustad på ett sådant sätt att teknisk utrustning inte behöver 
införskaffas/hyras på annat håll och byggas upp vid varje arrangemang, utan det ska finnas ett 
befintligt ljudsystem att tillgå. Det är också ett tydligt önskemål att kunna ha en servering med 
alkoholtillstånd i anslutning till en sådan scen, när arrangemanget riktas till en vuxen publik.  
 
För detta önskemål finns flera scenarier.  

● Att Kulturnämnden utlyser fastigheten Solbacken (fd Rockborgen) för musikverksamhet till 
en förening, studieförbund eller annan aktör som kan driva verksamhet i avtal med 
kommunen.  
Fördelar med detta förslag är att Solbacken är en välkänd och stark plats för Boråsarna 
och musiklivet, och det kan vara en fördel när platsen återintroduceras. Lokalen har en 
charm och planlösning på nedervåningen som har varit uppskattad: ett scenrum, och 
sedan angränsande rum för servering, toaletter och entré. En annan fördel är att många 
olika verksamheter har intresse i fastigheten, vilket kan utgöra ett gott underlag för den 
som hyr och utvecklar verksamhet här att skapa samarbeten och engagemang.  
Nackdelen är att Borås redan har en hel del mindre scener – om än ingen klassisk 
klubbscen som föreningen Rockborgen hade. Exakt vilken publikmängd som är godtagbar 
i fastigheten efter ombyggnation behöver utredas av Räddningstjänsten, men en 
uppskattning är att scenen kommer att bli i samma storleksordning som t.ex Hemgården 
eller Brygghuset.  Fastigheten Solbacken är efter år av eftersatt underhåll mycket sliten, 
och det tillkommer en större investering för att anpassa den till verksamhet med standard 
för 2000-talet, vilket idag innebär tillgänglighetsanpassning med ombyggnationer av 
toaletter och utrymningsvägar för brandskydd. Övervåningen är heller inte tillgänglig, utan 
kan kräva installation av hiss.  
På grund av ljudläckage är det är svårt att samtidigt driva flera olika verksamheter i huset 
– t.ex. föreläsningsverksamhet, replokaler, scenframträdanden. Huset blir på så vis en 
logistisk och verksamhetsmässig utmaning, ifall de som driver verksamheten vill ha ett 
kontinuerligt flöde i lokalerna (något som utifrån denna rapports slutsatser är starkt 
rekommenderat).  
Ljudläckage från byggnaden har även rapporterats från närliggande boningshus, vilket gör 
att tidigare verksamhet har fått restriktioner när det gäller vilka tider musikverksamhet 
kunnat pågå, och att fönster inte fått öppnas under verksamhet med mera. Det behövs 
ytterligare en kostnadsberäkning för att se hur pass stor investering som krävs för att göra 
fastigheten lämplig för musikverksamhet.  
Lokalförsörjningsförvaltningen lyfter också byggnadens mindre lämpliga placering längst 
med trafikleden Cityringen. Det går endast att köra upp till byggnaden från ett håll och 

                                                
Det enklaste ur tillståndssynpunkt är om lokalägaren (kommunen i detta exempel) också har ett permanent 
serveringstillstånd till lokalen, men det är alltså fullt möjligt att lösa både tillfälliga serveringstillstånd, slutet 
sällskap (till exempel till en förening som anordnar ett slutet arrangemang) och serveringstillstånd genom en 
restauratör för att vid enstaka tillfällen möjliggöra alkoholservering till en vuxen publik i en lokal med bred 
användning.  
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uppfarten är brant. Detta har tidigare inneburit problem med att nå byggnaden vintertid, 
även med personbil. Uppfarten är också i dåligt skick, och behöver restaureras, vilket 
förstås medför ytterligare kostnader.  
För att kunna bedöma om denna byggnad är lämplig för verksamhet behövs en dialog med 
de intressenter som visat intresse i lokalerna, och en utvärdering av vilka hyreskostnader 
dessa kan bära, och om dessa tillsammans med Kulturnämnden har möjlighet att bekosta 
de relativt stora summor som krävs för att anpassa lokalerna till 20-talet.  
En uppskattning på årshyra efter det som Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås menar är 
grundläggande renovering är omkring 800 tkr per år. Denna summa ökar vid ytterligare 
investeringar, till exempel verksamhetsanpassning av lokalerna.21 

 
● En mer ideal utveckling vore att en mer lämplig lokal som har större möjligheter för 

samlokalisering och utveckling av verksamhet hittas. Exempelvis kan det i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret undersökas om det finns 
områden där lämpliga tillfälliga lokaler kan finnas till en lägre kostnad. Detta kan ge 
utrymme för aktörer på området att utveckla kulturen och scenen “ifred” (jmfr Saltet på 
Ringön22 och klubben Truckstop Alaska, med flera). Detta är förmodligen det alternativ 
som ger bäst utveckling i kulturperspektiv, men innebär också sedvanlig problematik den 
dag områdets attraktivitet och/eller hyror ökar.  
Detta alternativ kräver dock någon form av motpart i form av privat aktör, förening eller 
organisation som vill driva en sådan utveckling. Oavsett vilket alternativ som beslutas om 
bör alternativet att upplåta fastigheter i utvecklingsområden lyftas högre på dagordningen 
för att kunna fånga upp framtida initiativ.  

 
● Undersöka möjligheterna att utveckla ett musikhus genom samverkan mellan 

Kulturnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden samt intresserade föreningar och/eller 
aktörer, Creative Cluster samt studieförbunden. Förutsättningarna bör innehålla en scen 
med kapacitet omkring 200 besökare (med möjligheter till tillfälliga eller permanenta 
serveringstillstånd), ljudisolerade våningar för att möjliggöra olika parallella verksamheter 
samt en organisatorisk struktur för att kunna hyra ut dessa till olika aktörer.  
Nackdelarna med att inrätta olika typer av verksamheter på kommunalt initiativ är också 
att effekterna uteblir på grund av bristande legitimitet och anknytning till det lokala 
musiklivet. Det är av högsta vikt att platsen som skapas blir tillgänglig och angelägen för 
dem som är själva drivkraften i stadens musikliv. Dessa kan främjas exempelvis genom 
rimliga hyror för lokalerna, men de är som oftast också drivna av att känna autonomi och 
att kunna ta snabba initiativ utan hinder. Att känna till och möjliggöra aktörernas drivkrafter 
och målsättningar är förmodligen avgörande för att skapa en mötesplats där Borås kreativa 
krafter vill investera sin tid.  
 

● Fokusera på att understödja befintliga verksamheter, genom arrangörsstöd. Detta 
alternativ är en mer rörlig insats. Dock kvarstår musiklivets önskan om en mer funktionell 

                                                
21 Observera att ärendet om fastigheten Villa Solbacken hanteras i ett separat ärende av Kulturnämnden.  
22 Saltet på Ringön är ett slags stadsutvecklingsprojekt i industriområdet Ringön i Göteborg. Platsen får utvecklas 
dynamiskt utifrån de initiativ som uppstår bland de aktörer som finns där, bland annat hos de 800 företag som 
verkar där, kulturaktörer och ideella initiativ. Saltet stöds av Göteborgs Stad och Businessregion Göteborg och 
också en av de projekt som ingår i Göteborgs jubileumssatsning inför 2021, när Göteborg liksom Borås fyller 400 
år. Drivande är bland andra Johan RedTop Larsson som länge varit en stark aktör som klubbarrangör inom 
musikområdet i Göteborg.  www.saltet.org.  
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lokal/scen – men med stöd från Borås Stad kan detta självfallet också utvecklas på initiativ 
från andra aktörer, till exempel från näringslivet, folkbildningen eller fria aktörer.  

 
Sammanfattningsvis finns flera större och mindre åtgärder som Kulturnämnden kan initiera för att 
stödja och utveckla Borås musikliv. En viktig förutsättning för att lyckas är framförallt god 
samverkan lokalt, men även regionalt. Kulturnämnden kan inta en mer eller mindre aktiv roll i att 
driva musikutvecklingsfrågan, men oavsett strategi kommer musiklivet behöva offentligt stöd för 
att fortsätta finnas och utvecklas i Borås.  
När det gäller scener och mötesplatser vore en idealisk situation att initiativen till utveckling startar 
inom det fria musiklivet, och fritt tillåts utvecklas med stöd från Borås Stad. Exempelvis genom att 
som tidigare så som Rockborgen drivas genom en förening. I nuläget finns inte denna 
konstellation att utgå ifrån i Borås, utan en stor fråga framöver kommer att bli i vilken organisations- 
eller samarbetsform en eventuell scen eller andra insatser för musiklivet kan drivas utifrån.  
 
Med bakgrund av detta bör eventuella insatser framförallt förankras i det lager av musiklivet som 
insatsen berör, och i möjligaste mån göras i samverkan med de aktörer som driver verksamhet 
där. Nästa steg inför framtiden är därför att bryta ner vilka delmål som är prioriterade inom 
musiklivet och för kulturpolitiken − och därefter utarbeta samverkansformer i dialog med de aktörer 
som är berörs av dessa frågor.  
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Tack!  
Tack till alla er som bidragit med era kunskaper, åsikter och erfarenheter till denna musikutredning! 
 
 
 
  



 

36 

Referenser  
Vi fortsätter spelar pop (men vi håller på att dö) - Om populärmusiken som kulturform och 
betydelsen av livescener för pop i hela landet, Thor Rutgersson 2016. Hämtad 2020-05-22 
 
Support Your Local Music Scene, bilaga till tidningen Gaffa, 2019. https://gaffa.e-
pages.pub/titles/gaffa/9521/publications/742  Hämtad 2020-05-22 
 
Kraftsamling Sjöbo, Borås stad. www.Boras.se/kraftsamlingsjobo Hämtad 2020-05-22 
 
KICK Arrangörer i Västra Götaland 2019 – 2020 Förstudie med fokus på utövare och arrangörer 
inom pop/rock-sektorn i Västra Götaland, Marita Isaksson, 2020. http://arrkick.se/wordpress/wp-
content/uploads/2020/03/KICK-Arrang%C3%B6rer-i-V%C3%A4stra-G%C3%B6taland-rapport-
f%C3%B6rstudie.pdf Hämtad 2020-05-22 
 
Befolkningsprognos för åren 2018-2022 – Kommunprognos. Monika Lindqvist, 2018-04-04 
https://www.boras.se/download/18.6abcf492162dd31af5d64b31/1525083815649/Befolkningspro
gnos%202018%20text%20inkl%20delomr%C3%A5desprognos.pdf Hämtad 2020-05-22 
  
Kultur, turism och Stadsattraktivitet - Kultur som attraktion och värdeskapare, Kultur i Väst, 
Publicerad 2015-09-16, uppdaterad 2019-05-29. https://www.kulturivast.se/kultur-turism-och-
stadsattraktivitet-kultur-som-attraktion-och-vardeskapare Hämtad 2020-05-22 
 
Verksamhetsberättelse 2018-2019 – Näringslivsenheten, Borås Stad UÅ. 
https://www.boras.se/download/18.2d58374716d61f9a5cf15bf/1569333538898/Verksamhetsber
%C3%A4ttelse%202018.pdf Hämtad 2020-05-22 
 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023,Västra Götalandsregionen, 
koncernkontoret, avdelning kultur, 2019 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c
084d262-4712-4399-b71f-
c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true Hämtad 2020-05-22 
 
Ett dråpslag för jazzen och föreningar på mindre orter, Svensk Jazz, 20190214 
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1112-ett-
dr%C3%A5pslag-f%C3%B6r-jazzen-och-f%C3%B6reningar-p%C3%A5-mindre-
orter?fbclid=IwAR3verPoSNzfuRpNAykc57lgkT3X47vXqCtOgXi0RfTQDJEOwZiR2muUTWQ 
Hämtad 2020-05-22 
 
 



bilaga 1, Scener i Borås

Kapacitet Teknik ingår 
Tillgänglighets-
anpassad

Kan lånas/hyras 
ut Ansvarig

Kommunala/regionala scener

Navet Science Center, Kuben 400 sittande/ca 600 stående Ej för musik Ja Ja Naver Science Center

Kongresshuset 800 sittande Ja Ja Ja Kongresshuset

Brygghuset 100 Ja Ja Ja Brygghuset

Stadsteatern Stora Scen 497/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén

Stadsteatern Lilla Scen ca 90-100/sittande Ja Ja Ja Hanna Waldén

Vävarsalen Kan bokas Ja Ja
Publika Möten, 
Kulturförvaltningen 

Kulturskolan 80-100 Ja Ja Ja Frida Uneback Malm

The Kårner 250 + 150 (2 rum)
eventuellt genom  
samarbeten

Roos Mulder, 
Studentkåren i Borås

Åhaga upp till 3000 Ja Ja Ja Albert Andreasson, Åhaga 

Stadsdelsscener

Norrbyhuset 50 Ja Ja
Emma Ragnarsson, 
Norrbyhuset

Hässlehuset 60 Nej Ja Ja
Thomas Florentin, 
Kulturskolan

Sjöbo biograf plan: 250 pers Inte än
Kraftsamling 
Sjöbo/Hemgården

Ideella verksamheter

Hemgården 150 pers Nej Delvis Ja Jan Nordlander

Hässleholmens Folkhögskola
Hässleholmens 
Folkhögskola

Kulturföreningen Tåget 150 Ja Jonas Zughaft

Dalsjöfors Folkets park 350 (inne) Ja Dalsjöfors Folkets Park 

Kommersiella scener

Sagateatern 350 Kan bokas Ja Ja Christian Ekström

Utbult-Borneby
Annika Utbult och Peter 
Borneby
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The Company Ingrid Gustavsson

Pumphuset 200 Ja Ingrid Gustavsson

Bryggeriet 

Orangeriet 033-10 88 01

Sinnenas hus ca 200 033 - 47 55 00

Pitchers

Pulsen konferens 400 Ja Pulsen Konferens AB 

Parkhallen 500 ja ja ja
Parkhallen i Borås 
AB/föreningen Par Bricole

Grand, Ivy Nattklubbsscen (sommar) Snowman Agency

XoY Nattklubbsscen Klas Tryborn 

Sommar/utomhusscener

Parkteatern 850 sittande + 350 stående
Tillfälligt stängt pga 
ombyggnation Göran Lohne

Sommartorsdagarna >10 000 Nej
Ja, under 
sommarmånaderna Borås City

Stadsparksscenen Nej Ja Tekniska förvaltningen 

Scenvagn Nej Ja 
Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen

För fler scener se: 

Kyrkor är ej inventerade 

Inaktiva scener

Trägårn

Rockborgen

Puls/Swing

www.scenrum.nu



Sjöbo Norrbyhuset Sandared Hulta Kristineberg Hässlehuset Brämhult Viskafors Dalsjöfors Fristad

Scen
Vi har en fullt fungerande scen med ljud och ljus, samt kunnig personal inom området

Vi har en scen, men behöver stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av en scen finns, men vi saknar resurserna.

Vi saknar behovet av en scen.

Replokaler
Vi har traditionella replokaler med sånganläggning och backline med bas- och gitarrförstärkare, trumset samt 
instrument.
Vi har lokaler med sånganläggning, utan backline där man kan öva sång & rap.

Vi har lokaler med utrustning, men behöver stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av replokaler finns, men vi saknar resurserna.

Vi saknar behovet av replokaler.

Studios
Vi har en permanent studiolokal samt möjligheter för inspelning via dator.

Vi har musikinstrument för inspelning, men saknar inspelningsmöjligheter.

Vi har portabel utrustning med dator, mikrofon och ljudkort, som vi kan plocka fram och sätta upp vid behov.

Vi har studio och utrustning, men behöver stöttning i att få igång tekniken.

Behovet av en studio finns, men vi saknar resurserna.

Vi saknar behovet av en studio.

Fungerande verksamhet

Behoven finns. Vissa hinder finns för att skapa verksamhet och aktivitet

Saknar behov av scen, studios och replokaler.

Bilaga 2, Resurser på öppen ungdomsverksamhet
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Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Olof Berge Kleber 
Handläggare 
033 357627 

SKRIVELSE 
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Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen att ge AB 

Bostäder i uppdrag att genomföra byggnationen av Sjöbohuset, under 

förutsättning att full hyreskompensation ges till verksamheterna.        

Sammanfattning 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamling Sjöbo är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan 

bidra till att öka den sociala inkluderingen och minska den sociala och kulturella 

segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver 

utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, 

som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett 

gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och 

sociala aktiviteter föreslås.  Sjöbo Torg håller på att förvandlas, inte minst 

genom satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom konst i 

stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med plats för 

medskapande, möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden.  

 

Kulturförvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 

biograflokalen som nav.  

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan tillsammans bedriva 

samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer. 

Förändringen innebär ombyggnad av befintliga lokaler såsom Öppen 

ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 

biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 
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mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en 

föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa 

en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. 

Samtidigt är dagens lokaler för verksamheterna i stort behov av renovering. 

               

Ärendet i sin helhet 

År 2016 genomfördes medborgardialoger på Sjöbo i syfte att engagera 

invånarna och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Redan då framfördes 

önskemål om att återöppna den gamla biografen på Sjöbo Torg.  

 

Våren 2016 startade ett områdesnätverk bestående av lokala aktörer i området 

från både kommun, region och idéburen verksamhet. I nätverket framkom 

behov av att bredda den befintliga mötesplatsverksamheten genom att få olika 

kulturer och fler åldersgrupper att mötas. Det framkom också behov av en 

större arrangemangslokal. 

 

Våren 2017 visade Hemgården och Svenska kyrkan intresse för biografen och 

ville föra en dialog med fler föreningar och offentliga verksamheter på Sjöbo 

kring intresse, behov och möjligheter i biografen. De föreningar som deltog i 

dialogen utöver Hemgården och Svenska kyrkan var Kulturkompaniet, SISU 

och Hyresgästföreningen. Dialogen uppvisade en samstämmighet i att 

biografen borde öppnas och man såg en potential i att använda lokalen för att 

sammanföra människor och ordna aktiviteter för alla åldrar. Mot denna 

bakgrund åtog sig Hemgården att föra processen vidare tillsammans med Borås 

Stad. 

 

Hösten 2017 sökte Innovationsplattform Borås medel från Vinnova för 

etablering av ett Medborgarlabb vilket blev beviljat. Borås Stad, Högskolan 

Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården drev arbetet med att 

etablera Medborgarlabbet. Hemgårdens ansvar som projektpart var att driva 

processen kring biograflokalen i samverkan med andra föreningar och Borås 

Stad. 

Våren 2018 påbörjade projektledare för Kraftsamling Sjöbo en dialog med 

professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med Familjecentralen, Närhälsan, 

Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården, 

Biblioteket, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, Sjöboskolan och 

Erikslundskolan framkom att det saknas en större samlingssal för exempelvis 

föreläsningar, större sammankomster och gemensamma arrangemang. Det 

framkom också en önskan om en mötesplats som är till för alla, till skillnad från 

dagens mötesplats som främst besöks av seniorer. Det efterfrågades något nytt 

där människor från olika kulturer, ung som gammal, kan mötas.  

 

Under våren 2018 genomfördes dialogcaféer och pop-up dialoger med 

ungdomar, vuxna och pensionärer i syfte att ta reda på vad som behöver 
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förbättras på Sjöbo. Drygt 150 personer deltog i dialogerna och det framkom 

behov av fler aktiviteter riktade till olika åldrar, framförallt gemensamma 

aktiviteter för föräldrar och barn. I dialogerna framkom också att invånare på 

Sjöbo har behov och önskemål om ett offentligt ”vardagsrum” då många bor 

trångt. Invånarna efterfrågar också större mötesplatser där man kan ses över 

olika åldrar, med plats för större kulturevenemang och där olika kulturer kan 

mötas. De ser en potential i att öppna biografen för att kunna erbjuda större 

plats för möten, aktiviteter och olika arrangemang. 

 

I april 2018 presenterades resultaten från dialogcaféerna för samtliga 

nämnpresidier vilket blev underlag för en politikerworkshop. Politikerna fick 

diskutera vad de ansåg skulle prioriteras. Sammanfattningsvis resulterade 

workshopen i sju utvecklingsområden. Ett av områdena handlade om att skapa 

ett allaktivitetshus genom att sammankoppla befintliga mötesplatser i en och 

samma huskropp samt öppna upp biografen.  

 

I maj 2018 arrangerade Hemgården en workshop i syfte att bjuda in fler 

föreningar för delaktighet i ett framtida allaktivitetshus med biografen som nav. 

Samtliga föreningars tankar om hur biografen skulle kunna användas samt hur 

de skulle kunna bidra sammanställdes. Workshopen resulterade i att 

föreningarna bildade en Föreningsallians. Senare tillsattes en styrelse med 

representanter från Kulturföreningen Tåget, Kultkompaniet, Hemgården, Borås 

Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet. Tanken med alliansen är att de med 

sin samlade kompetens ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud som möter 

Sjöbobornas behov.  

 

I juni 2018 bjöds representanter för mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet, mötesplatser för äldre, Föreningsalliansen, biblioteket och 

familjecentralen in till en projektstudio i syfte att skapa en gemensam bild av ett 

allaktivitetshus på Sjöbo samt för att identifiera utmaningar och möjligheter 

med att samlokalisera olika verksamheter i ett gemensamt hus.  

 

I augusti 2018 presenterades resultatet från projektstudion för 

förvaltningschefer från Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, 

Lokal- och försörjningsförvaltningen samt AB Bostäders VD. Det resulterade i 

att AB Bostäder uppdrog åt arkitektfirman Krook och Tjäder att ta fram en 

idéskiss på ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg. 

 

I april 2019 presenterades idéskissen på en kommunalrådsbredning. Preliminär 

investeringskalkyl för om- och tillbyggnation visade ca 31,5 Mkr. 

 

Under hösten 2019 fortsatte dialogen mellan förvaltningarna i syfte att få till en 

mer ekonomiskt hållbar lösning. Förvaltningarna beslutade att utreda 

möjligheterna att utesluta tillbyggnationer i tidigare idéskiss. Sjöbohuset blev det 

nya arbetsnamnet för allaktivitetshuset.  
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I jan 2020 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda verksamheternas behov av yta 

för befintlig verksamhet. Utredningen resulterade i att AB Bostäder och Krook 

och Tjäder fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. För att kunna tillmötesgå 

de uttalade behoven krävdes ett omtag som har resulterat i det nu gällande 

förslaget som bygger på att befintliga lokaler byggs om med helt nya bjälklag 

men utan de tidigare föreslagna tillbyggnaderna. En preliminär 

investeringskalkyl på omvandlingen hamnar på drygt 30 Mkr.  

 

Varför en satsning på Sjöbo? 

Sjöbo är ett socioekonomiskt utsatt område med drygt 9 000 invånare. I 

området bor människor med ca 40 olika nationaliteter, många är trångbodda, 

arbetslösheten är hög, inkomsterna är låga och psykisk ohälsa förekommer i 

stor utsträckning. På Sjöbo bor människor med olika livssituationer och 

hälsoskillnaderna är stora. Det bor många ensamstående mammor, sjuka och 

sjukpensionerade och många äldre i området. 

 

Ett Sjöbohus med en ny entré, ett välkomnande café, ett nytt bibliotek och 

förhoppningsvis på sikt även en kulturskolepedagog i huset, skulle ge alla 

Sjöbos invånare avsevärt bättre möjligheter till möten med varandra och en 

närhet till kultur i olika former. Ett Sjöbohus där bibliotek, 

mötesplatsverksamhet för unga och äldre, medborgarlabb, öppen 

ungdomsverksamhet samt en del som är föreningsdriven ger goda möjligheter 

till bättre samhällsinkludering bland invånarna och ger även förutsättningar för 

att ta tillvara invånarnas egna idéer till aktiviteter och hur de själva vill att 

området ska utvecklas. 

 

Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och 

Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar 

för att öka de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få 

invånarna till att bli aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och 

vardag. Genom att sammanföra verksamheterna under samma tak underlättas 

samverkan och samarbetsmöjligheterna med föreningslivet stärks avsevärt 

genom att Föreningsalliansen kommer in som en part i huset. 

 

Verksamhet i ett framtida Sjöbohus 

Primärt är tanken att Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, 

Medborgarlabbet och Föreningsalliansen tillsammans bedriver verksamhet i 

huset, men att det även ges möjlighet till invånardrivna aktiviteter. 

Föreningsalliansen bestående av Hemgården, Kulturföreningen Tåget, 

Kultkompaniet, Borås Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet kommer med 

sin samlade kompetens att erbjuda ett brett aktivitetsutbud utifrån invånarnas 

behov. De kommer även bemanna vid aktiviteter och vara delansvariga för 

underhåll av ”evenemangsdelen”, samlingssalen.  
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Pågående insatser på Sjöbo  

Kommunfullmäktige har beviljat 1, 9 miljoner i byggbonusmedel för att rusta 

upp Sjöbo Torg. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

har haft uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar på torget utifrån de 

lokala behov som framkommit. Förbättringsarbetet i form av ny belysning, 

markarbete, nya bänkar, beskärning av träd och iordningställande av 

blomsterrabatter har genomförts. Slutförandet sker hösten 2020.  

 

Statens konstråd har beviljat Kulturförvaltningen medel genom utlysningen 

”Konst i stadsdelsutveckling”. Totalt är 2,4 miljoner avsatt för projektet under 

2018-2020. Kulturförvaltningens avsikt med sin ansökan om Konst i 

stadsutveckling är kopplat till projektet Kraftsamling Sjöbo och en konstnär har 

rekryterats. Konstnären ska tillsammans med de boende genom bl.a. workshops 

och dialoger ta fram ett konstverk som lever kvar och berikar stadsdelen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bifogade ritningar från Krook och Tjäder                                 

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, 

Lokalförsörjningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

3. Föreningen Hemgården 

4. AB Bostäder 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Sjöbo torg har ett levande kultur-
center med välbesökt bibliotek, 
en populär öppen ungdomsverk-
samhet samt lokaler med öppna 
mötesplatser för alla.
Den största utmaningen i dessa 
lokaler är att man har svårt att 
samutnyuttja lokalerna pga av det 

bef. husets förutsättningar.
Två trapphus skär av kommuni-
kationen och i mitten ligger en 
nedlagd biograf. Det är också 
olika höjder på bjälklagen, vilket 
gör det svårt att få lokalerna till-
gängliga.

I detta förslag har vi skapat en 
helt ny förutsättning genom att 
lägga ett nytt bjälklag för att få 
sammanhängande ytor i samma 
nivå. Vi har också rivit väggar och 
rum för att öppna upp och få en 
samlad användning av alla olika 
verksamheter.
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KV SJÖBOHUS

Nytt golv i 
nivå med 
bibliotek

BIBLIOTEK

BOKNINGSBARA RUM 

VÅN 1
“TORGET”

Förslag:
Nytt golv i entré i nivå med bibliotek.
De olika verksamheterna nås från ett 
centralt torg från en gemensam entré.
Nedre plan nås från en ny huvudtrappa,
från en gemensamma torgytan.

SJÖBOTORG

FÖRÄNDRING AV BEF. ENTREPLAN
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BOKNINGSBARA RUM PERSONALYTOR

BIOGRAFEN
VÅN 2

Nytt golv 
ovan foaje

FÖRÄNDRING AV BEF. NEDRE PLAN
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FÖRÄNDRING AV BEF. SEKTION
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Entréplan

Huvudidén med det nya Sjöbohuset är 
att alla verksamheter blandas och att-
man delar på alla ytor. Huset ska främja 
mångfald och integrering.
En ny entré skapas i mitten av huset 
– här går alla in som vill besöka Sjöbo-
huset. Man möts av ett café, och får 
direkt överblick över lokalerna. I caféet 
finns olika sittmöjligheter – man kan ta 
en kopp kaffe vid ett bord, man kan sitta 
mjukt i soffgrupper, eller man kan slå sig 
ner på gradänger och lyssna på någon 
som uppträder.

Caféet ska vara en mötesplats för alla, 
här träffas man innan man går vidare in 
i huset. 
Rakt fram ligger huvudtrappan som 
leder ner till biografsalongen, och de 
bokningsbara rummen.
Ett stort glasparti släpper in ljus och 
ger en kontakt med verksamheterna i 
biosalongen.
Hissen ligger lätt nåbar från torget, och 
i andra änden ligger toaletter, och en 
handikapptoalett.

De befintliga bibliotekslokalerna ligger 
kvar, och kan skiljas av från övriga delar.
Runt den öppna ytan i mitten finns 
möjlighet för biblioteket att förlägga 
verksamheter som tex. datorbord och 
självstudieplatser.

Här finns bokningsbara rum som fören-
ingar kan nyttja. Även biblioteket och 
den öppna ungdomsverksamheten är 
med och delar på alla lokaler.
Den befintliga biografens foajé och 
kapprum kommer att döljas av ett nytt 
golv, men under finns de befintliga 
kvalitéerna kvar. Vill man se hur 
mosaikgolvet ser ut kan man göra ett 
glasgolv i caféet, och på så sätt blanda 
gammalt och nytt!

NYTT ENTREPLAN,
BESKRIVNING 

AXONOMETRI

BOSTÄDER

Entré 
bostad

Entré 
bostad
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Nedre plan

Den gamla biografen har fått 
ett nytt plant golv, och i och 
med det öppnas det upp en 
mängd nya möjligheter.
Man kan göra rum under läk-
taren och man kan använda 
den öppna ytan i mitten för 
olika slags evenemang. Sitter 
man runt bord får det plats ca 
150 personer. Vill man ha en 
föreläsning eller annat upp-
trädande på scen, kan man 
ställa fram den rörliga scenen 
och sitta i biografsittning. Även 
då finns plats för ca 150 per-
soner.
I bakkant kan man skjuta un-
dan väggen och på så sätt få 
plats med ytterligare 50 per-
soner.
Det finns möjlighet att förvara 
utdragbara gradänger i längst 
bak, under entresolen.
Tack vare de stora glasparti-
erna på entréplanet släpper 
man inte ut ljud som inte är 
önskvärt i de andra verksam-
heterna.
Ljuset får man in genom nya, 
högt sittande glaspartier, ba-
kom scenen. 
Mörkläggningsgardiner gör 
scenen flexibel.
I bakkanten, under det nya 
bjälklaget ligger ett teknikrum, 
samt toaletter som kan nyttjas 
av salongens besökare.
finns personalytor – omkläd-
ningsrum, toaletter/dusch, 
personalarbetsplatser, vilrum 
och förråd.
Personalytorna och de bok-
ingbara rummen delar på det 
övriga nedre planet.

NYTT NEDRE PLAN,
BESKRIVNING

AXONOMETRI

Källare 
bostad

Källare 
bostad

Källare 
bostad
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Bokningsbara rum
Gemensam yta, “torg”
Bibliotek

Bostäder Bostäder

Entré 
bostad

Entré 
bostad

Metalldraperi kan användas 
för att stänga biblioteksdel mot 
gemensamma ytor.

NYTT ENTREPLAN,
YTOR
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Biografsalong
Teknik, förråd, övrigt
Personalytor
Bokningsbara rum

Källare 
bostad

Källare 
bostad

Källare 
bostad

Teleskopläktare kan nyttjas 
för flexibla sittplatser

NYTT NEDRE PLAN,
YTOR
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ILLUSTRATIONER
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FÖRSLAG   ENTREPLAN

Bostäder

Entré 
bostad

Entré 
bostad

NYTT ENTRÉPLAN
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Källare 
bostad

Källare 
bostad

Källare 
bostad

NYTT NEDRE PLAN
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NYTT ENTRÉPLAN
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Vy mot fd biografsalongen och entreplanets gemensamma yta.

BIOGRAFSALONGEN
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Sektionsvy genom biografsalong. 
Möjlighet att använda öppningsbar vikvägg i salongens bakre del 
för att nyttja korridor för fler sittplatser. Det kan ske på kvällar och 
andra tillfällen då korridoren inte används som koppling till de 
bokningsbara rummen i nuvarande öppen ungdomsverksamhet.
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TORGET

Vy från huvudentrén. 
Cafe till vänster med tidskifter, bibliotekets receptionsdisk och hiss 
rakt fram. Trappa ned till salongen på höger sida. Läseplatser vid 
panoramafönster med utsikt genom biografsalongen.
Möjlighet att använda glasgolv för att se befintlig biografentré 
som byggs över.
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Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 

styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 

med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.        

Sammanfattning  

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 

närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 

innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutade 2019-10-21 att godkänna projektplan för nytt 

styrdokument för kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick och att  

ett förslag till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under det 

första kvartalet 2020.  

Det nya styrdokumentet har utarbetats i samverkan med förvaltningens 

medarbetare, representanter för det lokala kulturlivet samt med kulturnämnden. 

Arbetet har löpande informerats i den fackliga samverkan på förvaltningen. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara  

närvarande i hela Borås, rent geografiskt. Vidare att kulturen ska vara bred, dvs 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
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innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.  

Exempel på vad de olika kulturverksamheterna ska göra eller erbjuda finns 

beskrivet under de tre strategierna. Mer konkret på vilket sätt verksamheterna 

ska arbeta strategiskt för att nå målet ska i nästa steg beskrivas i varje 

verksamhets verksamhetsplan. Likaså ska en bred och övergripande 

populärversion av styrdokumentet ligga färdig till nästa år som mer målande 

beskriver kulturens olika verksamheter i Borås. 

 

Med detta styrdokument kommer kulturnämnden slå fast att kulturpolitiken 

ska: 

 Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur 

 Främja delaktighet och stimulera till eget skapande 

 Utmana invanda mönster och stimulera nya tänkesätt 

 Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur 

 Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras och utvecklas 

 Bidra till att öka den sociala hållbarheten 

 

Bakgrund 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Arbetet påbörjades hösten 2018 genom en intern och extern kartläggning av 

hur kultur uppfattas i Borås, vilka styrkor som finns och vilken målbild som 

önskas inom en tioårsperiod. Inom Kulturförvaltningen genomfördes 

workshops med personalen i samtliga verksamheter liksom med 

Kulturnämnden. Dialogmöten genomfördes även med flera lokala 

kulturföreningar, studieförbund m fl.  

Upplägget för dialogmötena var att beskriva det önskade läget samt att visa på 

Borås styrkor inom kulturområdet. Ambitionen är att skapa en tydlig bild av 

kulturen i hela Borås. Målbilden är ”Kultur i Borås” och en övergripande vision 

är att skapa ett rikare liv för boråsarna där kulturen är ett viktigt 

perspektiv/viktig kraft. 

 

Syfte och mål 

Det nya kulturprogrammets syfte är att 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 
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 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Ta fram ett kulturprogram som gäller under en fyraårsperiod och med 

en framåtblick på tio år 

Vem och vilka är programmet till för?  

 För Kulturnämnden, Kulturförvaltningens egen organisation samt 

övriga anställda i Borås Stad 

 För andra offentliga organisationer (regionala och nationella) 

 För Borås stads invånare, näringsliv, besökare och turister 

Vad ska programmet syfta till? 

 Det ska skapa en tydlig plattform, en ”verksamhetsidé” samt utgöra 

styrdokument och riktningsvisare 

 Det ska genomsyra Kulturförvaltningens arbete och värderingar 

 Det ska involvera politiker och det lokala kulturlivet för ökad 

delaktighet  

Hur ska programmet användas? 

 Det ska utgöra en grund i Kulturförvaltningens arbete, uppdrag och mål 

samt utgöra ett stöd för andra förvaltningar i Borås Stad  

 Det ska ge en övergripande bild av kulturen i Borås 

 Det ska paketeras till olika målgrupper för olika aktiviteter  

Information har inhämtats genom dialogmöten med det lokala kulturlivet, 

omvärldsanalyser, andra kommuners kulturprogram samt regional respektive 

delregional kulturplan. 

Organisation 
Det nya kulturprogrammet utarbetas i följande organisationsstruktur: 

Styrgrupp: Kulturnämndens presidium samt förvaltningschef  

Styrgruppen ska följa och styra arbetet, godkänna förslag till 

styrdokument och löpande informera ansvariga 

kommunalråd. 

HUR: regelbundna avstämningar 

Projektledare:     Kulturförvaltningens kommunikationsstrateg 

Arbetsgrupp Kulturförvaltningens ledningsgrupp bestående av 

förvaltningens verksamhetschefer samt 

kommunikationsstrateg  

Arbetsgruppen ska diskutera och utifrån framtaget material ta 

fram underlag till nytt styrdokument och information som 

kan utgöra olika kommunikationspaket.  

HUR: regelbundna möten, utvärdera och gruppera material, 

strukturera innehåll, vara visionära i tänkandet 
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Referensgrupp Utvalda representanter för kulturföreningar, kulturaktörer, 

studieförbund och fackliga representanter  

Referensgruppen ska aktivt delta för att bidra till innehåll och 

planering samt ha synpunkter på framtaget material 

HUR: fortsatta möten, likt tidigare dialogmöten 

Dialoggrupper Dialoggrupperna bidrar med vad som är viktigt för deras 

målgrupper, ger synpunkter och förslag på hur samverkan 

kan ske inom kulturområdet i hela Borås 

HUR: workshops, ge synpunkter på material och innehåll 

 

Process och metoder 

Arbetet sker i följande steg: 

1. Omvärldsanalys 

2. Nulägesanalys - önskat läge 

3. Målbild/vision – vårt erbjudande 

4. Dialoger internt och externt 

5. Fastställa kulturprogrammet för Kulturförvaltningen och 

Kulturnämnden 

6. Ta fram kommunikationspaket för identifierade målgrupper 

 

Genomförda Workshops 

Workshops med all personal på Kulturförvaltningen, alla verksamheter, 20 

gånger 

Workshops med Kulturnämnden, 2 gånger 

Workshops och informationsmöten med ledningsgruppen, 3 gånger 

Workshop med alla chefer, chefsträff, 1 gång 

Workshop med referensgruppen, 2 gånger 

Open Space med Brygghuset ungdomar, 1 gång 

Träffpunkt Simonsland, PRO och FAS, 2 gånger 

Näringsliv, Borås TME, Högskolan i Borås 

Övrigt arbete 

 Samarbete med pågående musikutredning i Kulturförvaltningen 

 Enkät på webben – få in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten 

 Tre publika föreläsningar om kultur i samhällsutvecklingen  

 

Tidsplan 

Första förslag på nytt styrdokument med framåtblick ska presenteras för 

Kulturnämnden första kvartalet 2020. Under våren remitteras förslaget för att 

slutligen fastställas av Kulturnämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                                

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Kulturprogram  

– Kultur för alla 2020–2023 
med framåtblick 
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Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 8 juni 2020
För revideringen ansvarar: Kulturnämnden 
Gäller: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller 
tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får 
kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Arbetet med upplevelser, medskapande 
verksamheter och vågade satsningar gör att kulturen flyttar fram sina positioner nationellt 
och internationellt.  På så sätt får kultur genomslagskraft. 

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen 
i Boråsregionen. I Borås finns verksamheter med regionala uppdrag som Textilmuseet och 
Borås Konstmuseum, Borås Stadsteater och Regionteater Väst. Högskolan i Borås och Science 
Park Borås med forskning och utveckling är andra viktiga aktörer. Borås internationella 
skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar konstnärer och besökare från många 
länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center skapar en kreativ mötesplats med 
företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och evenemang som är en resurs för 
hela regionen.

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

• Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

Kulturnämndens målbild är att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell 
lyskraft. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin 
kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje 
strategiområde finns korta meningar som beskriver hur verksamheterna stöttar strategin.  

Kultur i hela Borås 
Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens 
betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller 
i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Kulturnämnden ska stötta det fria kulturlivet och tillmötesgå nödvändiga behov av lokaler 
och andra resurser. 

Biblioteken i Borås ska vara samlingsplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och 
civilsamhälle. Biblioteken ska uppmuntra till möten människor emellan och möjliggör delaktighet 
och en stärkt demokrati.

Borås Konstmuseum ska verka för att boråsarna möter överraskande och utmanande konstnärliga 
uttryck i det offentliga rummet.
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Borås Kulturskola ska vara tillgänglig i hela kommunen så att för barn och unga kan utöva 
kultur i form av musik, teater, dans, bild, foto/film, textil och design, cirkus och ord. 

Publika möten ska skapa dialog för att identifiera kulturens värde för boråsaren, producera 
och initiera evenemang som skapar engagemang, ansvar och trygghet.

Bredda med kultur
Kultur ska ah bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska 
bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet 
och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar. 

Kultur ska vara en självklar del av Borås Stads samhällsplanering. Likaså finns den kulturella 
infrastrukturen med mötesplatser och bibliotek med i de kommunala processerna då nya 
stadsdelar planeras. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken 
ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

Borås Konstmuseum ska arbeta med samtidskonst på ett främjande, bildande, utforskande 
och experimentellt sätt och är en arena där barn och unga prioriteras.

Kulturskolans utbud och tilltal ska attrahera och engagera barn och unga. Kulturskolan ska 
spegla den tid vi lever i och vara platsen där barnen upptäckter estetiska uttrycksformer och 
utvecklar sina skapande förmågor. 

Borås Stadsteater ska förmedla och spegla aktuella samhällsfrågor och bidra till stadens och 
regionens attraktionskraft.

Textilmuseet ska debattera samtiden genom att fördjupa frågor kring hållbarhet och konsumtion 
och sprida kunskap om den lokala och globala textilindustrins verkningar och effekter. 
Textilmuseet ska angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. 

Utmana med kultur 
Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya 
tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle 
och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark 
lyskraft både nationellt och internationellt. 

Borås konstmuseum ska placera Borås på den internationella konstscenen genom 
samtidskonstutställningar och gestaltningar i såväl museets som i stadens offentliga rum. 

Borås Stadsteater ska spegla aktuella samhällsfrågor som skapar förutsättningar för reflektion 
och egna insikter. 

Textilmuseet ska utveckla det textila arvet internationellt, experimentellt och sensationellt. 

Borås museum ska skapa utrymme för att bruka historia och möta framtid i interaktion med 
besökarna.

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.
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Initiativärende M-KD Inventera stadens konstförråd  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna delrapporten över inventeringsläget av 

stadens konst och att ärendet återkommer till Kulturnämnden då en samlad 

rapport är färdigställd i oktober 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Kulturnämnden skrev 2020-01-28 ett 

initiativärende till Kulturnämnden med förslag om att ge Kulturförvaltningen i 

uppdrag att återuppta arbetet med att inventera vilken konst som finns i 

kommunens konstförråd och återrapportera detta till nämnden. 

Kulturnämnden beslutade att återremittera ärendet till Kulturförvaltningen för 

handläggning och att ärendet snarast skulle tas upp för beslut i Kulturnämnden. 

 

Arbetet pågår med inventering och uppordning av museets konstsamling. Borås 

stads konstsamling uppgår år 2020 till drygt 4900 konstverk. De flesta verk är 

placerade i Konstmuseets magasin. Omkring 700 verk är i dagsläget deponerade 

inom förvaltningar och verksamheter i Borås Stad och 130 verk består av den 

offentliga utomhuskonsten. 

 

Hantering och registrering av konstsamlingen kräver konstvetenskaplig 

kompetens och materialkunskap och är ett tidskrävande arbete som bör utföras 

med noggrannhet av behörig personal med kunskap om museisamlingar. 

 

Under våren 2020 påbörjades en inventering av samtliga magasin på 

Konstmuseet. Det finns totalt fem magasin och hittills är två av dem 

inventerade. I samband med inventeringen görs en okulär besiktning av alla 

verk för att notera eventuella skador. Samtliga verk som sedan tidigare inte är 

avbildade fotograferas och databasen uppdateras med mer utförlig information. 

En stor del av informationen i databasen är i nuläget bristfällig och emellanåt 

saknas viktig information, något som justeras i samband med inventeringen. 

Det kan vara allt ifrån att ett verk inte har någon angiven storlek, beskrivning 

eller placering. Att databasen innehåller detaljerad och uppdaterad information 

är viktigt för konstverkens spårbarhet och för fortsatt fungerande rutiner 

gällande samlingen.  
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I samband med en omdisponering av en del av ytorna i Konstmuseets källare 

har ett nytt rum för samtliga skulpturer och installationer inretts och en 

genomgång av dessa verk har utförts. Verk som tidigare varit nedpackade har 

packats upp, avsynats och tilldelats en hyllplacering.  

 

Våren 2019 påbörjades en inventering av Konstmuseets deponerade konst 

inom Borås Stad. Totalt rör det sig om ett 30-tal verksamheter varav det i 

nuläget återstår tio stycken att inventera.  

 

En samlad rapport över inventeringen av konstsamlingen presenteras i oktober 

2020.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Boråsarna har rätt att få veta vilken konst de äger                            

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

Beslutet expedieras till 

1. Konstmuseet 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Initiativärende: Boråsarna har rätt att få veta vilken konst de äger 
 

Borås Stad har ett relativt sett mycket stort konstförråd, värderat till 80 miljoner i kommunens 

balansräkning. Tyvärr är det okänt vilka verk denna potentiella skattkammare rymmer. Det måste 

redas ut.   

Transparens är ett våra viktigaste demokratiska värden. I det ingår att skattebetalarna har rätt att 

veta vilken verksamhet de finansierar samt vilka tillgångar och skulder de sitter inne med. Så länge 

Borås Stads konstförråd förblir oinventerat, är det kriteriet inte uppfyllt. Det är därför dags att 

arbetet med att inventera och dokumentera stadens konstförråd återupptas. 

Den bristande kunskapen om vad kommunens konstförråd innehåller har visat sig vara mycket 

riskfylld. I höstas rapporterade Borås Tidning att ett konstföremål värt 120 000 kronor hade 

försvunnit ur samlingen. Det är knappast någon struntsumma. Till exempel motsvarar det en 

årsinkomst för många pensionärer. Återupptas inte inventeringen, är risken stor att fler verk 

försvinner ur samlingen. 

Behövs omprioriteringar i verksamheten för att finansiera arbetet med inventeringen, ska en sådan 

omprioritering ske. Boråsarnas rätt att få veta vilka konstskatter de har i sin ägo måste vara 

överordnad. 

Nämnden föreslås besluta  

Förvaltningen ges i uppdrag att återuppta arbetet med att inventera vilken konst som finns i 

kommunens konstförråd och återrapportera resultatet av inventeringen till nämnden.  

 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Falco Güldenpfennig (KD) 

Marie Jöreteg (M)  

Anah Sjösten (M)  

Carin Brandt (M) 
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Yttrande över inbjudan till samråd för detaljplan för 

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad    

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med 

flera.       

Ärendet i sin helhet 

Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i form av villor, radhus 

och flerfamiljshus upp till tre våningar. Stora delar av planområdet utgörs idag 

av hygge eller ungskog. 

Inom planområdet finns flera fornlämningar. Av denna anledning har 

arkeologisk förundersökning utförts av Västarvet som en del i planarbetet, där 

man upptäckt bl.a. röjningsrösen, boplatslämningar och en stensättning. 

Ytterligare arkeologiska utredningar kommer att genomföras innan området kan 

exploateras. Dessa kommer att genomföras efter föreliggande 

detaljplanesamråd, och kan således komma ha inverkan på det fortsatta 

planarbetet, exempelvis vad gäller fornlämningarnas exakta avgränsningar.  

Den centralt belägna stensättningen samt boplatslämningarna kommer att 

bevaras och få en framträdande plats mitt i planområdet, vilket är positivt då 

många boende i området kommer kunna ta del av det lokala kulturarvet. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Arkeologisk utredning, Västarvet kulturmiljö.                        

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, 
som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att vi vill veta vad 
du tycker. Samrådstiden pågår 7 maj–8 Juni 2020.  
 
Syfte och område 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom 
planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och 
rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra 
delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. 
Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. 
Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och 
flerfamiljshus i 1-3 våningar Planområdet omfattas inte av någon detaljplan 
med undantag för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket ingår i 
byggnadsplan P485 från 1960. Området är inte utpekat för bostäder i 
gällande översiktsplan och detaljplanen handläggs därför med utökat 
förfarande.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Den 19 maj kommer det att hållas ett samrådsmöte om detaljplanen. På grund av coronaviruset och rådande 
smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt, via Skype. På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om detaljplanearbetet och svara på frågor. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du boka en 
separat telefontid med handläggare Robin Enqvist. Du kan välja mellan tider den 25 och 26 maj. 
 
Mer information och länkar för att ansluta till Skypemötet och för att boka telefontid finns på vår hemsida:   
www.boras.se/detaljplan/Lindebergshult 
 
Datum och tid: 19 maj klockan 18.00 – ca 19.30, presentationen startar 18.15 
Plats: Digitalt Skypemöte 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 8 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
(BN2012-366), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom 
det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
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BN2012-366  

 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 0707-72 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-05  
  

mailto:robin.enqvist@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde 
till ett bostadsområde med blandad bebyggelse om 
cirka 60 bostäder. Vidare syftar planen till att säkerställa 
tillgängligheten för gångtrafik till angränsande 
rekreationsområden. En befintlig verksamhet kvarstår inom 
planområdet. Naturmarken i området utformas för att skapa 
kopplingar till omgivande natur för rekreation, för biologisk 
mångfald och hantering av dagvatten. 

Inom planområdet finns flertalet fornlämningar, en 
stensättning är belägen centralt inom naturmarken och 
bidrar med mervärden till platsen. Planområdet påverkas 
av luftburna ledningar vilka kräver visst skyddsavstånd. 
Området kommer att angöras främst via Alingsåsvägen och 
ansluts via en rundkörning till befintlig gata, Vildrosvägen. I 
öster angörs planområdet via Önderedsvägen. 
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Planområde

1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra en blandad 
bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa 
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som 
angränsar till planområdet.

Planområde
Planområdet ligger i norra delen av Sjömarken, cirka             
8 km väster om Borås centrum och består till stor del 
av ett avverkat skogsområde. Planområdet avgränsas av 
skogsområden mot norr och väster och av enfamiljbostäder 
i form av fristående villor mot öster och söder. Mot söder 
gränsar en mindre del av planområdet till Alingsåsvägen. 
Planområdets areal är cirka 13,8 ha och lutar mot sydväst.  
Marken i planområdet är privatägd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag 
för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket 
ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Markanvändning 
för denna delen av planområdet är allmän plats, park eller 
plantering och en mindre del är kvartersmark, område för 
bostadsändamål med fristående hus.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-09-01 §383 avseende 
inkommen planbeskedsansökan. Kommunstyrelsen 
skriver att förutsatt att exploatören avser att genomföra 
de cykelåtgärder som förslaget innehåller så ges 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §349 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga 
villor, rad- och flerbostadshus. En gång- och cykelväg ska 
anläggas från området till skolområdet.

Preliminär tidplan
Samråd     2 kvartalet 2020 
Granskning    4 kvartalat 2020 
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden  4 kvartalet 2020 
Antagande Kommunfullmäktige  1 kvartalet 2021 
Laga kraft    1 kvartalet 2021

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m.fl. Borås Stad, upprättad den 29 april 2020. 

Markanvändning enligt gällande byggnadsplan P485 i närheten av planområdet. 

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området ligger i norra utkanten av Sjömarken. Närliggande 
bebyggelsen utgörs huvudsakligen av fristående villor. I 
väster ligger Backabo som är ett glest bebyggt samhälle med 
landbyggdskaraktär. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör byggnation av ca 60 bostäder i ett 
naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse 
med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar (se 
referensbilder på sida 6). 

Stadsbild och gestaltning
Förslaget medför ett nytt bostadsområde och viss 
komplettering av befintlig villabebyggelse. Området kommer 
bestå av varierade bostadsformer och byggnadstyper. Centralt   
i områdets västra del uppförs ett grönområde som stärker 
platsens naturnära karaktär. Den nya bebyggelsen ramar 
in naturen och kan med fördel placeras med utblickar mot 
naturmarken. Områdets gröna karaktär stärks ytterligare med 
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Illustrationsplan för planområdet skala 1:4 000 (Ramboll).

Stora delar av planområdet utgörs av skogshygge eller ungskog och saknar naturvärde.
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fastighetsstorlekar som möjliggör utrymme för grönska och 
vegetation på varje enskild bostadsfastighet. 

Bostäder    
Inom planområdet finns idag en friliggande villa med 
tillhörande komplementbyggnader samt två redan avstyckade 
tomter. Detaljplanen medger cirka 60 nya bostäder. 

Arbetsplatser
Det finns en befintlig fastighet med en verkstad/
förrådsbyggnad. Detaljplanen avser att låta befintlig 
verksamhet kvarstå och medger för berörd fastighet 
ej-störande verksamheter. Verksamhetsområdet förväntas 
inte medföra någon ny arbetsplats. 

Stora arbetsplatser i närheten av planområdet är Viareds 
industriområde söder om riksväg 40, industriområde 
norr om Göteborgsvägen, forskningsinstitutet RISE vid 
Göteborgsvägen och Borås centrum. 

Offentlig service
Närmsta skola är Sjömarkenskolan med klass F till 
sex. Skolan är lokaliserad drygt en kilometer söder om 
planområdet. Utöver Sjömarkenskolan finns det i närområdet 
två förskolor, Melltorps förskola och Björkegårdens förskola. 
Båda ligger inom ett avstånd på cirka en kilometer. 

Vårdcentral och bibliotek finns i Sandared centrum, cirka 
fyra kilometer från planområdet. 

Kommersiell service 
Detaljplanen medger ingen kommersiell service. Närmsta 
butiker finns i handelsområdet vid Viaredsmotet, cirka fyra 
kilometer från planområdet. Inom handelsområdet finns 
livsmedelsbutik, möbelbutiker, bensinstation, mm. Ytterligare 
kommersiell service finns i Borås centrum. 

Tillgänglighet 
Gatans lokalisering har anpassats till områdets varierande 
terräng för att undvika onödigt stor lutning på gatan och 
därmed förbättra tillgängligheten i området. Därutöver 
föreslås gångvägar/stigar att inkorporeras för att ge 
allmänheten tillgång till rekreations- och naturområden som 
angränsar till planområdet (se kartan på sida 8).

Exempel på utformning av olika bostadstyper som föreslås för området (bilder 
OBOS Sverige AB)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Det finns några gator inom planområdet idag: i norr ett 
kort segment från Alingsåsvägen, centralt en förgrening av 
Vildrosvägen och i väster en sidoväg från Önderedsvägen. 
Alingsåsvägen som gränsar till området mot sydväst är 
huvudtrafikled i anslutning till planområdet. Gatunätet i 
närheten av området är karaktäriserad av enstaka villagator. 
Området föreslås utformas med en rundgående gata som 
ansluter till befintligt gatunät. I planområdets södra och östra 
delar föreslås tre gator med vändplats, gatan längst österut 
ansluter direkt till Vildrosgatan utanför planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen innebär att ett område som är utpekat i 
den kommunala grönområdesplanen tas i anspråk. Som 
kompensationsåtgärd förslås en ny stig mellan planområdet 
och Sjömarkenskolan uppföras (se kartan på sida 8) som 
skulle innebära ett minskat avstånd samt en mer flack 
förbindelse. Arbetet med uppförandet av en eventuell stig 
kommer att ske utanför aktuell detaljplan och ingår därmed 
inte i planarbetet. Se avsnitt 12 Planens genomförande för en 
beskrivning av genomförandet av denna åtgärd.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Sjömarken Melltorp som ligger 
vid Ljungvägen strax söder om Sjömarkenskolan, cirka 
1,5 kilometer från planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
busslinje 5 med god turtäthet. 

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är huvudtrafikled för biltrafik i anslutning 
till planområdet. Tillgång till Borås centrum sker via 
Alingsåsvägen och Göteborgsvägen. En trafikutredning 
har genomförts för planförslaget (Sweco, 2019-12-09). 
Utredningen bedömer att eftersom ökningen av bostäder 
är så pass liten påverkas övriga delar i nätet längre bort 
ifrån planområdet inte nämnvärt, och en kapacitetsanalys 
har därför bara genomförts på korsningen med väg 
1761 (Alingsåsvägen). Kapacitetsanalysen baseras på 
flödesmätningar i två punkter som utförts av Trafikverket 
under 2017, lokaliserat nordväst respektive sydöst om 
planområdet, samt på en enkel alstringsberäkning för 
fordonsrörelser per nytillkommen bostad. Analyserna för 
både nutid samt 2040 visar att korsningen kommer att ha 
mycket god framkomlighet enligt standarder i VGU. Utifrån 
kapacitetssynpunkt kommer den föreslagna korsningen att 
fungera med god standard fram till år 2040.

För att stärka möjligheterna till hållbara transporter behöver 
den nya korsningen utformas med säkra passager för gång- 
och cykeltrafik som ska ta sig till gång- och cykelbanan på 
Alingsåsvägens västra sida. 

Övergripande karta över planområdets avstånd till  viktga målpunkter i 
kommunen, (karta Borås Stad).

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på 
sikt. Detta arbete har inletts och båda parter skisserar 
nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra 
samarbetsformer och metoder.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Borås Stad arbetar just nu med en kommunövergripande 
trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås 
Stads översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit 
fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera 
åtgärder och tidplan för genomförande.

Angöring och utfarter
Den huvudsakliga angöringen till planområdet kommer 
att ske direkt från Alingsåsvägen. Angöring kommer även 
att ske via Vildrosvägen och Öneredsvägen och vidare mot 
Alingsåsvägen.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Genom planområdet rinner flera vattendrag. Inför planens 
granskning kommer en dagvattenutredning genomföras. 
I utredningen kommer att behov av en dagvattendamm 
studeras. 

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 
ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas. 

Värme
Uppvärmning av området kan ske med bergvärme, el eller på 
annat vis. 
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Biologisk mångfald
En naturvärdesbedömning för planen har genomförts av 
Svensk Naturförvaltning AB (2019-11-19). Av bedömningen 
framgår att stora delar av planområdet saknar naturvärde. 
Inom planområdet har åtta naturvärdesobjekt identifierats, 
två med påtagligt naturvärde och resterande sex med visst 
naturvärde. Det är viktigt att den totala arealen av områden 
med påtagligt naturvärde bibehålls. Vidare finns även flera 
vattendrag i området vilka kan ha betydelse för groddjur.  
Inom planområdet påträffades minst fem invasiva arter, 
åtgärder för att undvika spridning av dessa arter bör vidtas.

I områdets östliga del finns två de naturvärdesobjekt (1 och 
2) som har, påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa 
består av en bäck och klibbalsumpskog. Inom dessa områden 
tillåts ingen ny bebyggelse och området kommer kvarstå som 
naturmark. 

Övriga sex naturvärdesobjekt med visst naturvärde kommer 
att påverkas vid genomförandet av planen. För naturvärdes-
objekt 3 finns en gallrad lövblandskog där delar av objektet 
föreslås att exploateras. För naturvärdesobjekt 4, vilket är 
en myr med rik fältflora som har ett värde för pollinerande 
insekter, föreslås objektets östra delarna att exploateras för 
bostadsändamål. Naturvärdesobjekt 5, vilket är en större 
stenmur med värden för insekter, mindre dägg-, kräl- och 
groddjur. Muren föreslås lokaliseras inom naturmark. Delar 
av sumpskogen som utgör naturvärdesobjekt 6 föreslås 
exploateras. Naturvärdesobjekt 7, en bäck som rinner genom 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns ett antal luftledningar för el. Dialog 
med elbolagen om eventuell nedgrävning av vissa av dessa 
ledningar pågår. I övrigt kommer elledningar och fiber att 
byggas ut i gata.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Enligt riktlinjer av Avfall Sverige 
ska väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets 
uppställningsplats (dragväg), vara så kort som möjligt och 
inte överstiga 10 meter.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs till största delen av avverkad skogsmark 
eller ungskog. Inom området rinner två vattendrag och i 
området vid den östra bäcken finns en lövskog med påtagliga 
naturvärden som domineras av klibbal. Området har en 
snittlutning på cirka fem procent i sydvästlig riktning. Större 
nivåskillnader finns främst i norr och nordväst men höjder 
påträffas även i söder och centralt inom planområdet.

Karta illustrerar de åtta avgränsade naturvärdesobjekten. Karta: Svensk Naturförvaltning
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Planområdet

Klass II grönområde - mycket högt värde

Landsbyggd

sumpskog, avses att bibehållas men bitvis kulverteras vid 
passage under gata. Bäcken kommer eventuellt kompletteras 
med dammar. Naturvärdesobjekt 8 längst i söder är en 
mindre delsträcka av en bäck som kommer att påverkas vid 
framdragning av en gata till området.

Lagenligt och annan skyddad natur
Planområdet omfattas inte av någon lagenligt skyddad natur.  
Hela planområdet ingår i värdetrakter för skyddsvärda 
träd. Det finns dock inga skyddsvärda träd utpekade av 
länsstyrelsen inom planen. 

I området har tre rödlistade arter påträffats; ask, skogsalm 
och spillkråka. Ask och skogsalm är rödlistade och minskar 
i antal främst till följd av sjukdom och inte av exploatering. 
Detta gör att dessa träd saknar ett givet skydd. Spillkråka är 
Sveriges största hackspettsart och är klassad som nära hotad. 
Spillkråka förekommer i hela landet. Det största hotet mot 
arten är intensivt skogsbruk.

I en ledningsgata öster om planområdet har 
hasselmus identifierats. Hasselmus är fridlyst enligt 
artskyddsförordningen. Efter en inventering av förekomst i 
området har en bedömning gjorts att hasselmus saknas inom 
planområdet, i alla fall i någon större populationsstorlek.

Grönområdesplan och naturdatabas
Planområdets södra delar är utpekade i kommunens 
Grönområdesplan (2017) som område med höga natur- och/
eller rekreationsvärden. I dessa områden ska åtgärder som 
påverkar befintliga värden negativt undvikas och kvalitets- 
och tillgänglighetsfrämjande åtgärder prioriteras. Inom 
planområdets östra hörn finns ett område som är utpekat 
som biotop med högt naturvärde (klass III). Biotopen består 
av en ängsekskog med högvuxna träd. Utmed en bäckravin 
i norr förekommer alsumpskog. Ädla lövträd med lind, alm, 
ask och hassel förekommer. Utmed vägen mot Öndered står 
en allé med askar, lönn, alm och rönn. Träden bär spår av 
hamling och är bevuxna med bl a lunglav, fällmossa och 
trädporella.

Rekreation 
Närmaste lekplats finns på 1000 meters avstånd från de nya 
bostäderna. Detaljplanen förväntas medföra förbättrade 
tillgänglighet till naturmiljöer och mötesplatser genom 
ett centralt placerat naturområde med enklare gångvägar/
stigar och genom gångvägar in i skogen norr och väster om 
planområdet.

Fornlämningar
En arkeologisk förundersökning har genomförts av Västarvet 
kulturmiljö (2019-10-23). Undersökningen resulterade i 
sju utpekade områden med nyupptäckta fornlämningar (se 

Skogsbäcken med omgivande klibbalsumpskog i öst (område 1och 2).   
Foto: Svensk Naturförvaltning

Sumpskog inom planområdet (område 6). Foto: Svensk Naturförvaltning

Större stenmur och normalstora ekar (område 5). Foto: Svensk Naturförvaltning

Grönområden Klass II - mycket högt värde, utsnitt från Borås Stads översiktsplan
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kartan på sisa 11). Utredningen bedömde att ytterligare 
utredningar är nödvändiga innan området kan exploateras. 
Vidare utredningar kommer att genomföras efter samrådet 
och samrådas med länsstyrelsen.

Inom alla sju utpekade områden påträffades övertorvade 
röjningsrösen (ca 2,5-3,5 m stora och 0,2-0,3 m höga). Inom 
planens nordliga del (område 5) påträffades boplatslämningar 
i form av härdar, stolphål och en grop. Centralt inom 
planområdet (område 6) påträffades en stensättning på en 
höjd, benämnd grav i kartan nedan. Stensättningen är cirka 
fyra meter i diameter och 0,2 m hög. 

Det föreslås att både boplatslämningen och graven inte 
exploateras. Stensättningens centrala läge och placering på 
en höjd gör att merparten av planområdet har utsikt mot 
platsen. Stensättningen kan på så vis bidra med mervärden 
till hela området. De övriga fornlämningar som har 
påträffats föreslås tas bort. Inför granskningen av planen ska 
en arkeologisk undersökning genomföras för att fastställa 
boplatslämningens och gravens avgränsningar.

Efter genomförandet av den arkeologiska förundersökningen 
har planområdet utvidgats österut (se kartan nedan). När 
kommande arkeologiska utredningar utförs kommer en 

dialog föras med Länsstyrelsen ifall det finns behov att 
utreda även de delar av denna yta där byggrätter tillskapas av 
detaljplanen. 

Klimatanpassning
Området består idag av avverkad skog och myrmark vilket 
gör området har god förmåga att hantera dagvatten. Vid en 
exploatering av området förväntas viss negativ påverkan 
på områdets möjlighet att tillvarata dagvatten då andelen 
hårdgjord yta kommer att öka. Områdets närhet till natur 
gör att det finns goda förutsättningar att erbjuda ett gott 
mikroklimat även efter en exploatering av området. 

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området är 
utpekat i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. Kompensationen föreslås 
bestå av värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och 
ytvatten. 

Som kompensationsåtgärder föreslås att det skapas 
en stig planområdet från Alingsåsvägen söderut mot 
Sjömarkenskolan. 

Identifierade fornlämningsområden inom planområdet, enligt Västarvet kulturmiljö (2019-10-23)

Område med fornlämningar 

Utredningsområde
Planområdets gräns
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Inför planens granskningsskede kommer detta förslag 
till kompensationsåtgärd stämmas av mellan de berörda 
kommunala förvaltningarna och mellan kommunen, planens 
exploatörer och berörda fastighetsägare. Även en bedömning 
av kostnaderna för kompensationsåtgärden kommer att 
genomföras. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta består 
planområdet huvudsak av sandigmorän. I övrigt förekommer 
även mossetorv, kärrtorv och mindre platser med berg i 
dagen av granitisk gnejs. 

Inför granskning av planen kommer en geoteknisk utredning 
av planområdet genomföras. 

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617)

Vid utförande ska en sprängfirma kontakta en 
besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

Radon
Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken 
normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Inom planområdet finns flera mindre vattendrag.  
Delar av planområdet består även av myrmark och är 
upptagningsområde för dagvatten med ursprung norr 
om planområdet. Dagvattenhanteringen kan med fördel 
nyttja befintliga lågpunkter och vattendrag. Med detta 
kan merparten av befintliga naturvärden bevaras och kan 
mervärden skapas för området. Inför granskningen kommer 
en dagvattenutredning att genomföras.

Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning kan föreligga då andelen 
hårdgjorda ytor i området ökar. Inom planområdet finns 
områden med myrmark som är upptagningsområde för 
dagvatten med ursprung norr om planområdet. Enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 finns ett antal riskområden/bluespots inom 
planområdet (se karta ovan). Dessa riskområden är främst 

lokaliserade inom planområdets sydliga delar.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på 
miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar och planlägger. 
Statliga myndigheter har beslutat om åtgärder för att 

Flödesakumerling och riskområden, utsnitt från Borås Stads översvämningskartering.

Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökning (2020-01-09)

Mindre skogsbäck med naturlig sträckning  som utgår från myrmark. Bäcken har 
lågvattenföring och rinner genom torvmark. Foto: Svensk naturförvaltning
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Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafikbuller. 

följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade 
till kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för 
vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft. 
Planens genomförande bedöms inte påverka någon 
miljökvalitetsnorm i någon anmärkningsvärd omfattning. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning 
idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som 
används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status 
och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 

Planområdet tillhör avrinningsområde för ytvattenstatus för 
Viaredssjön. Området har måttlig ekologisk status och ska 
uppnå en god ekologisk status till 2021. Området uppnår idag 
ej god kemisk status. Den negativa påverkan som listas som 
för Viaredssjön som helhet är försurning, vandringshinder, 
föroreningar och gifter (kvicksilver och PBDE) (hämtat från 
Vatteninformationssystem 20191105).

7. Sociala perspektiv
Identitet
Inom och i anslutning till planområdet är närhet till grönska 
och natur en tydlig del i områdets identitet. Närhet och 
tillgänglighet till rekreation ska även fortsättningsvis vara 

en betydande del i platsens identitet, vilket även ska synas i 
utformningen av området.

Mötesplatser
Naturmarken centralt lokaliserad inom planområdet kan med 
fördel utformas med bland annat bänkar, grillplatser och 
lekplatser vilket skapar gemensamma mötesplatser i området. 
Nya gångvägar/stigar föreslås även inom naturmarken vilket 
ökar möjligheten för spontana möten. Den nyligt påträffade 
stensättningen i området kan vidare bli en intressant plats att 
besöka. 

8. Störningar på platsen
Risk
Alingsåsvägen är inte en farliggodsled. Aktuellt avstånd till 
närmsta transportled för farligt gods (Väg 40) är längre än 
länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Alingsåsvägen 
är inte farligt godsled och det är långt till andra farliga 
verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
I planområdet planläggs inga bostäder som förväntas bli 
störda av buller vilka överskrider trafikbullerförordning 
(2015:16 SFS 2017:359). Etablering av verksamheter inom 
planområdet prövas av kommunen i bygglovsprocessen. 
Inom denna prövning görs en bedömning om det eventuella 
bullret från verksamheten ligger under bullerriktlinjerna. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000
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Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

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

Elektromagnetiska fält
Borås Stad hanterar som riktlinje när det gäller 
elektromagnetiska fält att bostäder får ej exponeras för mer 
än 0,2 µT uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell 
installation.

Inom området finns luftburna kraftledningar framdragna 
vilket medför risk för elektromagnetiska fält och för att 
hantera denna risk krävs ett skyddsavstånd. Skyddsavståndet 
kan reduceras när kraftledningar grävas ner. För planerade 
bostäder närmast kraftledningarna i öst (högspänningskabel) 
föreslås ett skyddsavstånd 20 meter mellan fastighetsgräns 
till närmaste ledning. I anslutning till planområdet finns 
ett ställverk vilket också medför ett elektromagnetiskt fält. 
Avståndet mellan ställverkets fastighet och den närmaste 
byggrätten för bostäder är 68 meter vilket är mer än 
skyddsavståndet.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatumarken blir allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
samfällighet ska tillskapas för gatan som ska äga gatan 
och ansvara för skötsel. För gatan anges även markens 
höjd över nollplan. Genom att reglera gatans markhöjd 
behålls områdets landskapskvaliteter samt skapas fasta 
förutsättningar för projektering av allmän plats och 
kvartersmark. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin nuvarande 

användning som natur. Naturmark ska ägas av kommunen 
och sköts normalt inte om som t.ex. en park, utan ska 
vara naturlig; skog, sly eller t.ex gammal ängsmark. Ibland 
kan röjning vara befogad. Vissa naturområden har viktiga 
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika 
delar av staden med stigar och liknande. Då kan mer skötsel 
förekomma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar och 
lekplatser finnas. Naturmark har även fått bestämmelsen 
gång för att tydliggöra att en enklare gångväg eller stig ska 
iordningställas.

Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder och avser boende med 
varaktig karaktär. Det innebär till exempel flerbostadshus, 
villor, radhus, studentbostäder, seniorbostäder och 
gruppbostäder eller liknande typer av boenden som 
innefattar viss omsorg.

Bestämmelsen Z står för Verksamheter och används för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av 
likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Även 
komplement till verksamheten som kontor och parkering 
ingår i användningen.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Minsta bredd på fastighet mot gata är fem meter för radhus 
och nio meter för kedjehus. Minsta fastighetsstorlek för 
friliggande villor är 650 kvadratmeter. Detta innebär att 
för friliggande villor får fastighetsstorleken inte understiga 
650 kvadratmeter. Byggnadsarean för friliggande hus får 
högst vara 30 procent av fastighetsarean. Byggnadsarean för 
sammanbyggda hus och flerbostadshus får högst vara 40 
procent av fastighetsarean. Byggnadsarea kan enkelt beskrivas 
som den yta som en byggnad upptar på marken. Syftet med 
dessa bestämmelsen är att säkerställa att fastigheterna inom 
planområdet får användbara friytor och att området får en 
karaktär som ansluter till angränsande bostadsområden. 
Inom användningsområdet Z är största byggnadsarea 30% av 
fastigheten. Inom områden som är markerade med prickar får 
inga byggnader uppföras.  

En generell bestämmelse reglerar byggnaders placering. 
Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas, och garage eller carport ska placeras 
minst 6 meter från gata.

Bestämmelsen högsta nockhöjd i meter reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion, vanligtvis 
taknocken. Delar som sticker upp över taket som skorstenar 
och ventilationstrummor räknas inte in. Byggnaderna i 
planområdets östra del tillåts en högsta nockhöjd på 8 meter 
för att i detta område anpassa byggrätten till omgivande 
friliggande villor. I västra delen av planområdet tillåts 
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9 samt 12 meter i nockhöjd för att även möjliggöra för 
flerbostadshus. Inom verksamhetsområdet (Z) är största 
byggnadshöjd 9 meter. 

Administrativa bestämmelser
Kommunen har huvudmannaskap över allmänplats NATUR. 
Allmänplats GATA har bestämmelse a vilket anger att 
gatorna inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. 
Detta innebär att att kommunen är ansvarig för skötsel 
av naturområden men att till exempel någon vägförening 
eller samfällighet är ansvarig för gator. Mer information 
om ansvarsfördelning finns under avsnitt 12. Planens 
genomförande. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 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.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att medborgares initiativkraft gör landsbygden levande, 
inom detta mål finns strategin; ”Vi behåller och utvecklar 
de natur och kulturvärden som finns i Borås. Planområdet 
innefattar områden med natur- och kulturvärden vilka 
kommer att påverkas. Målet: Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer är svårt att på kort sikt uppnå på grund av 
detaljplanens avstånd till kollektiv och bristfällig gång- och 
cykelvägar. 

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked, 
gällde översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06. Planens 
specifika markanvändning strider mot ÖP06 och även mot 
gällande Översiktsplan (ÖP18). Planområdet är inte utpekat 
för bostäder i någon av dessa översiktsplaner. 

Enligt ÖP06 fanns det ett behov av flerbostadshus som 
kan bidra till en mer blandad befolkning och ökade 
kvarboendemöjligheter. I Sjömarken finns möjligheter till 
förtätning med såväl villabebyggelse som flerbostadshus.

Enligt ÖP18 tillhör Sjömarken orter av lokal betydelse. 
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla 

orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på platser som 
gynnar det lokala livet. Bostadsformer ska komplettera det 
befintliga utbudet för att möjliggöra likt ÖP06 kvarboende 
och fler åldersgrupper.

Enlig gällande översiktsplan (ÖP 18) omfattas planområdets 
södra del av park grönområden Klass II (mycket högt 
värde). Områden av denna klass är mycket värdefulla och 
oersättliga främst på lokal nivå och utgörs ofta av närparker, 
stadsdelsparker eller strövområden. Aktuellt område är en 
del av strövområden som består av stora sammanhängande 
områden. De är viktiga friluftslivsområden där det går att 
göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m.

Trots att detaljplanen strider mot specifik utpekad 
markanvändning i gällande översiktsplan, överensstämmer 
detaljplanen till viss del med riktlinjer för hänsyn till 
områden med höga naturvärden och utvecklingsstrategier 
som finns för orter av lokal betydelse. Detta då planen 
avser att genomföra kompensationsåtgärder för de 
höga naturvärden som påverkas, tillvarata naturvärden 
genom att förbättra tillgängligheten till kringliggande 
rekreationsområden och möjliggöra för flerbostadshus vilket 
kompletterar befintlig bebyggelse och ökar möjligheten till 
fler kvarboende och mångfald av människor.

Nordost om planområdet ligger en del av utredningsområde 
för ny väg 180. Stråket för ny väg 180 löper i sydost/
nordvästlig riktning och ska utgöra en ny förbindelse mellan 
väg 180 och riksväg 40. 

Miljömål
De miljömål som påverkas av planen är Begränsad 
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Myllrande våtmarker 
och Levande skogar. På vilket sätt dessa kan påverkas 
redovisas nedan.

Begränsad klimatpåverkan: Områdets avstånd 
till kollektivtrafik och brist på cykelvägar begränsar 
möjligheterna till hållbart resande. Klimatavtrycket från 
byggnader kan genom att reducera energianvändningen i 
byggnader, producera egen el och bygga med material med 
liten klimatpåverkan som exempelvis trä.

God bebyggd miljö: Området planeras med en blandad 
bostadsbebyggelse som är lokaliserat med närhet till 
natur och ska utformas så att tillgänglighet till rekreation 
säkerställs. Avstånd till service och kollektivtrafik riskerar att 
medföra en ökad resurs- och energianvändning.

Myllrande våtmarker: Del av torv och mosse kommer 
grävas ut och därmed påverka våtmarken.
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Levande skogar: Markanvändningen ändras från skog för 
det berörda området och övergår till bostäder.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Slutsatsen är att en strategisk miljöbedömning inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive 
fastigheter. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för områden som 
är utpekade som GATA, vilket innebär att kommunen ej 
ansvarar för utbyggnad och framtida skötsel av gatorna. För 
utbyggnad av anläggningar som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov såsom vägar, anläggning för 
sophantering med mera, ansvarar respektive exploatör. 
Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa 
anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden 
som är utpekade som NATUR. Detta innebär att drift och 
underhåll inom dessa områden sköts av kommunen. 

Kompensationsåtgärder som ska utföras på allmän platsmark 
ska finansieras av exploatören och utföras av antingen 
kommunen eller exploatören i samråd med kommunen. 

Borås Energi och Miljö ansvarar framtida drift och underhåll 
av allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Diskussioner kommer att ske inför granskning 
kring vem som ansvarar för utbyggnaden av ledningarna.  

Sandhult-Sandareds el ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med.

Avtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
exploatörerna. Exploateringsavtalet bör reglera bland annat 
kompensationsåtgärder samt inlösen av allmän plats. 

Plankostnadsavtal finns tecknat för hela planområdet. 

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö

 » Sandhult-Sandareds El

 » Skanova

 » SplitVision

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Sandhult-Sandareds el har en luftledning inom Borås 
Lindebergshult 1:252. Denna ledning planeras att grävas ner i 
samband med exploateringen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna 
fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med 
detaljplanen och uttrycker enbart hur kommunen anser att 
frågorna bör lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella 
åtgärder enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar sju fastigheter: Borås Lindbergshult 
1:252 och Lindbergshult 1:250 som ägs av två olika 
aktiebolag, samt Borås Lindebergshult 1:10, Lindebergshult 
1:206, Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 1:256 som är 
i privat ägo. Källeberg 1:3 ägs av Borås Stad

Gemensamhetsanläggningar
Då planen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats, 
gata, bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas 
för vägar som anses vara gemensamma för flera fastigheters 
behov. Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
markeras med g i plankartan. Det kan även vara aktuellt 
att bilda gemensamhetsanläggningar för exempelvis 
gemensamma sopanläggningar för de nybildade fastigheterna 
i området. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas 
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av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till allmän plats, gata, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter 
tilldelas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor 
nytta varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen 
reglerar fastighetens kostnader för framtida drift och 
underhåll av gemensamhetsanläggningen.

Servitut
Fastigheten Lindebergshult 1:206 har ett officialservitut som 
ger fastigheten rätt till utfartsväg över Lindebergshult 1:10. 
Även fastigheterna Lindebergshult 1:255 och Lindebergshult 
1:256 har genom officialservitut rätt till utfartsväg över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Båda 
officialservituten har en geografisk sträckning från respektive 
förmånsfastighet till Vildrosvägen. 

Fastigheterna Borås Källeberg 1:22 och Borås Källeberg 
1:28 har ett officialservitut som ger fastigheten rätt till 
utfartsväg över Lindebergshult 1:10. Officialservitutet har en 
geografisk sträckning från respektive förmånsfastighet till 
Önderedsvägen. 

Beroende på hur framtida gemensamhetsanläggningar 
inrättas kan det finnas anledning att upphäva ovanstående 
servitut, i sin helhet eller i vissa delar, om rätten 
till infartsväg för fastigheterna i fråga löses genom 
gemensamhetsanläggningen istället. 

Ledningsrätt
En befintlig ledningsrätt finns idag inom planområdet. Den 
ger fastigheten Lindebergshult 1:79, som ägs av Vattenfall 
Eldistribution AB, rätt att anlägga en kraftledning över 
Lindebergshult 1:10 och Lindebergshult 1:250. Området 
som belastas av ledningsrätten utgörs delvis i detaljplanen 
av naturmark, vilket innebär att det kommer att köpas in av 
kommunen, se rubrik Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning
Då planområdets yttre gräns längst västerut, mellan 
Lindebergshult 1:252 och Borås Stads fastighet 
Borås Källberg 1:7, har en hög osäkerhet ska den 
fastighetsbestämmas. Ansökan om fastighetsbestämning 
har lämnats in till Lantmäteriet. Till följd av 
fastighetsbestämningen kan en fastighetsreglering mellan 
Lindebergshult 1:252 och Källeberg 1:7 vara aktuell, med 
syfte att plangränsen och den faktiska gränsen mellan dessa 
fastigheter ska sammanfalla. 

Fastigheter som har ytor som planläggs som kvartersmark 
bör förslagsvis styckas av för att utgöra egna fastigheter, om 
inte redan så är fallet. 

De delar som utgörs av allmän plats, NATUR, med 
kommunalt huvudmannaskap bör tillföras kommunens 
fastighet Källeberg 1:7.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Källeberg 1:7
 » Tillförs mark, ca 59 000 m2, som i detaljplanen utgörs 

av allmän plats, NATUR.

 » Avstår mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Får andel i framtida gemensamhetsanläggning för väg 
inom område som utgörs av allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:10
 » Nya byggrätter för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Avstår mark, ca 17 300 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA.

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i 
detaljplanen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:206
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA 

Borås Lindebergshult 1:250
Nya byggrätter för Verksamheter (Z) och Bostäder (B) 
tillskapas. 

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom område 
som utgörs av allmän plats, GATA. 

Ny fastighet styckas av inom området som i detaljplanen 
utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 
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Den nya fastigheten får andel i framtida 
gemensamhetsanläggning för väg inom område som utgörs 
av allmän plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:252
 » Ny byggrätt för Bostäder (B) tillskapas. 

 » Tillförs mark, ca 350 m2, som i detaljplanen utgörs av 
kvartersmark för Bostäder (B). 

 » Avstår mark, ca 41 700 m2, som i detaljplanen utgörs av 
allmän plats, NATUR 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning inom 
område som utgörs av allmän plats, GATA. 

 » Nya fastigheter styckas av inom områden som i detalj-
planen utgörs av kvartersmark för Bostäder (B). 

 » De nya fastigheterna får andel i framtida gemensam-
hetsanläggning för väg inom område som utgörs av 
allmän plats, GATA.  

Borås Lindebergshult 1:255
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Borås Lindebergshult 1:256
 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

 » Den nya fastigheten får andel i framtida gemensamhets-
anläggning för väg inom område som utgörs av allmän 
plats, GATA. 

Ekonomi
Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera 
de åtgärder som uppkommer i samband med dennes 
exploatering.

Detaljplanen medför följande kostnader för exploatörerna:

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation. 

 » Kompensationsåtgärder

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber mm)

 » Fastighetsbildningsåtgärder 

Arealer av förslagna naturområden. 
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Detaljplanen medför följande kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats, natur.

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark, natur. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Svenska naturförvaltning AB, 
2019-11-19)

 » Arkeologisk inventering (Västarvet kulturmiljö, 2019-
10-23)

 » Trafikutredning (Sweco 2019-12-09)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Job van 
Eldijk. Handläggare från Borås Stad har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet 
till att starta arbetet med en detaljplan kan komma från 
kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller 
företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och 
förutsättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska 
genomföras och redovisar organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den 
är inte juridiskt bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att 
kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

för ett område. Initiativet till uppdraget kan komma från 
vem som helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna 
initiativet till planuppdraget för att det ska kunna starta. 
Efter det tar Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge 
oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en 
detaljplan. I detta skede avgörs det om vi behöver göra ett 
planprogram innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka 
förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska 
uppnå. Planprogram innehåller ofta större områden än 
 detaljplaner. Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och 
visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och 
 intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar 
vi alla synpunkter i ett dokument som kallas 
samrådsredogörelse. Detta dokument är viktigt för att 
Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. 
Synpunkter leder ofta till att planförslaget arbetas om och 
planen kan därför skilja sig åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga 
detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra 
remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet 
får du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter 
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tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. 
Du får även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig 
information om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens 
beslut kan det också överklagas – till Mark- och 
miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ärendet behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, 
exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens 
tillgång till natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Sammanställning av resultat från arkeologisk undersökning utförd av Västarvet kulturmiljö 

Län: Västra Götalands län Kommun: Borås 

Socken: Sandhult Fastighet: Lindesbergshult 1:252 m fl 

 

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 

Uppdragsnummer: 2019 

Länsstyrelsens diarienummer: 431-29905-2019 

Västarvets diarienummer / projektnummer: VA 2019-00609/13902 

Fornlämningsnummer: 

Datum för beslut: 2019-09-04 

Datum för fältarbete: 2019-10-21 – 2019-10-22 

Projektledare: Mats Hellgren 

 

Sammanfattning av undersökningsresultat: 
 
Undersökningarna resulterade i sju områden med nyupptäckta fornlämningar. 
 
Område 1 består av ett 70x50 meter stort röjningsröseområde (NO-SV) i gles skogsmark 
bestående av minst ett 10-tal övertorvade rösen, ca 2,5-3,5 m stora och upp till 0,3 m 
höga. 
 
Område 2 består av ett 50x30 meter stort röjningsröseområde (NO-SV) i gles skogsmark 
bestående av minst fem övertorvade rösen, ca 2,5-3 m stora och upp till 0,3 m höga. 
 
Område 3 består av ett 25x25 meter stort röjningsröseområde i gles skogsmark bestående 
av minst fem övertorvade rösen, ca 2-2,5 m stora och upp till 0,2 m höga. 
 
Område 4. Inom ett cirka 20x10 meter stort område i skogsmark (NV-SO) finns två 
övertorvade röjningsrösen. Rösena är ca 2,5-3,5 m stora och upp till 0,3 m höga. De två 
rösena utgör ytterkanten av ett större röjningsröseområde som är beläget rakt västerut 
utanför undersökningsområdet. 
 
Område 5 består av ett 60x60 meter stort röjningsröseområde i svagt sluttande betesmark 
direkt norr om en våtmark. Inom området finns minst ett 10-tal övertorvade rösen, ca 2,5-
3,5 m stora och upp till 0,3 m höga. Inom området hittades även boplatslämningar i form 
av härdar, stolphål och en grop. 
 
Område 6 består av ett 140x115 meter stort röjningsröseområde (NO-SV-O) i ett kalhygge 
bestående av minst ett 20-tal övertorvade rösen, ca 2,5-3,5 m stora och upp till 0,3 m 
höga. På områdets högsta punkt hittades en stensättning, ca 4 meter i diameter och 0,2 m 
hög. 
 
Område 7 består av ett 140x120 meter stort röjningsröseområde (N-S-O) i ett kalhygge 
bestående av minst ett 20-tal övertorvade rösen, ca 2,5-3,5 m stora och upp till 0,3 m 
höga. Röjningsröseområdet fortsätter in i skogen norr om undersökningsområdet. 



 

Förslag till fortsatta åtgärder: 
Om planerna för fortsatt exploatering fortsätter är det nödvändigt med ytterligare 
arkeologiska undersökningar. 
 

 

Underskrift: Mats Hellgren Datum: 2019-10-23 
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med 

flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Morfeus 5 m.fl. 

        

Sammanfattning  

Detaljplanen avser byggnation av bostadshus på den obebyggda ytan öster om 

Knalletorget. Planen ger två alternativ för byggnation: antingen en byggnad 

med maximalt fem våningar eller ett höghus med 19-24 våningar. Ett mer än 70 

meter högt höghus på tomten skulle innebära ett kraftigt avsteg från 

rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradition och skala, något som ur 

kulturmiljösynpunkt svårligen kan accepteras. Därför föreslås att endast 

förslaget om fem våningars höjd tillstyrks, vilket skulle ge en byggnad som i sin 

skala bättre harmoniserar med stadsdelens övriga bebyggelse och 

kulturhistoriska uttryck. Den viktiga målsättningen att skapa ”liv” och flöden av 

människor på Knalletorget kan uppnås även med ett normalhögt hus.       

         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen avser byggnation av bostadshus på området öster om 

Knalletorget, som idag är parkering. Byggnaden ska ha kommersiella funktioner 

i bottenplan, och uppföras med antingen maximalt fem våningar eller 19–24 

våningar. Planen syftar vidare till att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv 

på Knalletorget samt ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla 

Brogatan. 

Planområdet ligger i den sydvästra delen av kvarteret Morfeus. Även 

Knalletorget, väster om kvarteret, ingår i området. Den gällande detaljplanen 

tillåter bostäder och handel, med en våningshöjd på maximalt fyra våningar.  

Höghuset Morfeus ingår i en vidare ambition att skapa en ansamling av höga 

hus i västra delen av Centrum. Hit räknas även hotellet Grand med sina 

befintliga 10 våningar samt den planerade skyskrapan vid Pallas.  

 

Ett upp till 24 våningars höghus skulle innebära ett kraftigt avsteg från 

rutnätsstadens hittills rådande byggnadstradition och skala, som ur 

kulturmiljösynpunkt svårligen kan accepteras. Därför föreslås här att man 
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endast går vidare med förslaget om fem våningars höjd. Det skulle ge en 

byggnad som i sin skala harmoniserar med stadsdelens övriga bebyggelse och 

kulturhistoriska uttryck. Målsättningen att skapa liv och flöden av människor på 

Knalletorget kan till fullo uppnås även med ett hus av normalhöjd, med 

kommersiell verksamhet såsom café eller butik på bottenplan.  

 

I detaljplanen framhålls att gestaltningen av höghuset är av högsta vikt, 

eftersom det kommer synas på långt håll. Det står vidare att den arkitektoniska 

kvaliteten ska vara hög och att byggnaden måste passa in i kvarteret. Att detta 

poängteras är positivt, men en höjd på minst 19 våningar är likafullt något som 

rimmar illa med det sistnämnda, dvs. att ”byggnaden måste passa in i kvarteret”. 

 

Den gamla rutnätsstadens gatusträckning har väsentliga spår kvar från 1600-

talets Borås. Hela rutnätsstaden klassas som en värdefull kulturmiljö, enligt 

Borås Stads Kulturmiljöprogram. De äldsta kulturlagren klassas som 

fornlämning. Som påpekas i planbeskrivningen är bebyggelsen i stadskärnan 

tämligen konsekvent hållen till en höjd av 5–6 våningar. Avsteg från detta 

mönster förekommer visserligen (i höjd exempelvis Caroli kyrktorn), men inte i 

något fall i samma skala som det föreslagna tornet. 

Det ska poängteras att ärendet inte handlar om ett höghus som skjuter enstaka 

våningar högre än den kringliggande bebyggelsen; i planen föreslås ett torn som 

kan bli cirka 50–60 meter högre än grannbyggnaderna. Den övriga bebyggelsen 

i kvarteret har en våningshöjd på en till fem våningar. Som jämförelse kan 

nämnas att tornet kommer bli mer än dubbelt så högt som Hotell Grand i 

söder. Sådana byggnadshöjder påverkar kraftigt den kringliggande 

bebyggelsemiljön som helhet sedd, och riskerar att skada kulturmiljövärden i 

Borås historiska och bevarandevärda stadskärna.  

 

Jämförelser kan göras med andra städer med välbevarad medeltida eller 

tidigmodern stadsplan. I städer som Vänersborg och Uddevalla eller i större 

orter som Uppsala och Örebro, har byggnadshöjderna hållits nere i de gamla 

stadskärnorna – precis som hitintills i Borås. Istället låter man t.ex. kyrktorn och 

historiska vattentorn sticka upp över en annars relativt jämnhög 

bebyggelsestruktur. I Göteborg planeras ett flertal höga hus, men de placeras 

utanför den tidigmoderna och antikvariskt skyddade stadskärnan, såsom i Gårda 

och nära Järntorget.  

Att bygga höghus i Borås stadskärna, dessutom vid en publik ”infart” till 

Centrum invid Knalletorget och nära Viskan, kan liknas vid att ställa en 

skyskrapa på Kungsportsplatsen i Göteborg. Med tanke på de 

kulturmiljövärden värden som Borås historiska stadskärna besitter, vore det 

kanske läge att här följa andra historiska städers mönster, eller åtminstone ställa 

frågan varför just Borås ska vara den stad som avviker i detta hänseende.  

 

Höga bostadshus och liknande kan istället planeras i områden strax utanför 

stadskärnan, vilket Borås har flera exempel på, exempelvis i Druvefors eller det 
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planerade hotellbygge som ska ersätta delar av de gamla fabriksbyggnaderna i 

Simonsland.  

 

Kvarteret Morfeus tillhör de delar av Borås som varit bebyggda eller på annat 

sätt varit tagna i anspråk sedan tidigmodern tid, vars kulturlager klassas som 

fornlämning. Det framgår inte av planbeskrivningen huruvida kvarteret 

Morfeus ska bli föremål för arkeologisk förundersökning innan exploatering 

kan ta vid. Om konsultation ej gjorts med arkeologiskt sakkunniga, bör sådan 

kontakt tas.  

 

I planen motiveras hushöjden med att detta höghus, tillsammans med den 

planerade skyskrapan vid Pallas, kommer bilda ”en ny årsring till denna del av 

centrum med en ny skala och tidsepok, vilket förstärker den något brokiga 

identitet som Borås stadskärna har”. Det vill säga att en påstådd brokighet 

skulle motivera ytterligare brokighet och splittring. Denna typ av långsökt 

argumentation bör undvikas i planbeskrivningar och andra formella 

beslutsunderlag. Vidare bör formuleringen ”Ett höghus kommer att luta sig 

mot det planerade höghuset Pallas” (s. 4) förtydligas.  

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning och Plankarta, BN 2017-1955 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Detaljplan för Centrum,

Morfeus 5 med fl era

BN 2017-1955

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre fl öde för 
gång- och cykeltrafi k mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. Vidare är syftet att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets 
södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, 
vilket kan ge ett bättre fl öde för gång- och cykeltrafi k mot 
Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av 
Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot 
översvämningar. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020
Granskning 3 kvartalet 2020
Antagande 4 kvartalet 2020
Laga kraft 1 kvartalet 2021

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

Preliminär byggstart för Morfeus är beräknad till 2021-22.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befi ntliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter fi nns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det fl öde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befi ntliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att luta sig mot det planerade höghuset Pallas. 
Planen medger en byggrätt på mellan 19-24 våningar vilket 
kommer ge Borås ett nytt landmärke, synligt över stora delar 
av staden. Tillsammans med det planlagda höghuset i kvar-
teret Pallas på mellan 20-33 våningar och hotellet Grand på 
10 våningar bildas här ett kluster av högre hus, samlat i den 
västra delen av centrum. Det nya höghuset på Morfeus ska 
ha en förskjutning av byggkroppen i sidled och en variation i 
höjdled för att byggnaden ska upplevas slankare och mindre 
bastant. Byggrätten ger också en möjlighet till att istället 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl . Borås Stad, upprättad den 11 mars 2020. 
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Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjt marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. 

för ett höghus bygga en byggnad på maximalt 5 våningar. 
Det lägre alternativet behöver inte variera på samma sätt 
som en högre byggnad. Höjder som innebär en byggnad på 
mellan 5-19 våningar tillåts inte då byggnaden i så fall skulle 
upplevas som stubbig. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
något brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast 
inte än till mer än 5 våningar. De största undantagen i den 
västra delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset 
som har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. 
En till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och 
lågdelen på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av 
denna del av centrum. En hög byggnad måste komma upp i 
en viss höjd för att byggnaden ska upplevas som slank och få 
sin vertikala karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också 
vara i stenmaterial. 

Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och på så sätt förbättra kopplingen och 
tillgängligheten mot Lilla Brogatan. Knalletorget kommer i 
och med ombyggnationen att ses över och förändras för att 
skapa en trivsammare plats.

MORFEUS

QUALITY HOTEL GRAND PALLAS TOWER

PALLAS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand hotell. 
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 
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Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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Historik och kulturmiljöer
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fi ck, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 
tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fi ck delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Trafi ksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekios-
ken” som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten 
fl yttades till Krokshallstorget.       

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen fi nns även höstdagjämningen med. I den fi nns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 
Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin 
skugga över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala 
så ligger skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre 

bort från byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar 
den. Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

Arbetsplatser
Det fi nns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet fi nns offentlig service i 
form av fem förskolor och fl era skolor. Det fi nns ett behov av 
fl er förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fl er.

22 juni kl 09.

22 juni kl 16.

22 juni kl 12.

22 juni kl 18.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det fl öde av människor 
som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafi k
Planområdet är väl anslutet för gångtrafi kanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till fl era andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Kollektivtrafi k
Området är väl försörjt med kollektivtrafi k. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafi k och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att fi nnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i centrala lägen. 

Trafi köversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus
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Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafi k endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafi k kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det fi nns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförfl yttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafi ken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 
Läs mer om de övergripande trafi kfrågorna på sida 14.

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är fl exibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 

för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profi l har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profi l är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det fi nns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det fi nns god tillgänglighet till kollektivtrafi k. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid infl ytt, att medlemkap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafi k tillhandahålls till 
boende i samband med infl yttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafi k marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofi l kan kan antalet boendeparkeringar minskas 
med 40 % medan antalet parkeringsplatser för kontor- och 
caféverksamhet minskar med 15%, vilket ger ett behov på 
sammanlagt 35 bilplatser.

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofi l implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvande framtagande av fl era detaljplaner vid 
Brodal, bl a för kv Horngäddan, Morfeus och Viskaholm. 
Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner tas fram 
för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt troligen 
även Krokshallsberget. Användningen planeras främst bli 
bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafi ken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafi kperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafi ksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafi ken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafi ken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafi ksystem, som är uppbyggt av trafi ksignaler, medför att 
biltrafi ken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafi kvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafi ken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med kortare köer och även kortare restider. 

Genom den nya vägporten skapas ytterligare en koppling 
från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet 
mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafi kökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafi k-
fl ödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det fi nns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafi k 
samt gång- och cykeltrafi k. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafi k, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Förslag på åtgärder trafi knätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafi kplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafi ktillskot-
tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafi kplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre fl öde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska ledas direkt 
till Viskan utan att kopplas på stadens dagvattensystem. 

Värme och kyla
Det fi nns möjlighet att ansluta planområdet till befi ntligt 
fjärrvärmenät.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver fl yttas innan byggnation. 

El, tele och fi ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
fl yttas innan byggnation

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck fi nns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet 
på Knalletorget kommer antagligen att tas bort i och med 
ombyggnationen, men bör då ersättas med minst ett nytt 
träd. I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, 
Borås miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde 
III (I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men 
utgör ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här fi nns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord. 

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sidan 10.

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sidan 18.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion.

Förekommande jordar är fl ytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej fl ytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 
rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram i 
samband med framtagandet av detaljplanen, 

100-årsfl öde i Viskan. (MSB)

200-årsfl öde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta fl öde i Viskan. (MSB)
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Jord
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga i 
trafi kerade områden och stadsmiljö.

Grundvatten
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns.

Porluft
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
för fl ertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som fi nns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation fi nns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen fi nns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafi k. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor.

Rekommendation
Föroreningssituationen med avseende på klorerade ämnen 
behöver undersökas ytterligare. Den omfattande lednings-
dragningen gör dock att en kompletterande undersökning 
kan vara svår att genomföra under tiden som ledningarna är 
i drift.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 
Det fi nns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
hotkarta för Borås från 2018. Vid ett 50-årsfl öde i Viskan 

(ett vattenfl öde med återkomsttid på 50 år) påverkas inte 
planområdet. Vid ett 100-årsfl öde skulle Knalletorget och 
den obebyggda ytan på Morfeus med dagens höjder svämma 
över med upp till en halvmeters djup. Vattnet når också 
Lilla Brogatan och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 
200-årsfl öde går vattnet något längre upp på de omgivande 
gatorna och vattendjupet ökar något på planområdet där 
delar av området hamnar drygt en halvmeter under vatten. 
Vid ett beräknat högsta möjliga fl öde svämmas stora delar av 
västra centrum över med Holmsgatan som ungefärlig gräns 
för översvämningen. Vid ett sådant fl öde kommer delar av 
planområdet att ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter 
Stadsbron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket 
gör att byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsfl ödet 
enligt MSBs kartering, men också att det går att evakuera via 
Stadsbron vid ett beräknat högsta fl öde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om fl öden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta fl öde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det fl era timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav fi nns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
vara oförändrad.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.
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Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet
under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt Knal-
letorget och tunneln under Stadsbron som idag kan kännas 
otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att kantas av 

bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.

Identitet
Även om det fi nns en stor variation av stilar och tidsepoker i 
Borås kvartersstad så håller den sig bebyggelsen oftast inom 
spannet 1-5 våningar, vilket Morfeus kommer att gå ifrån 
med marginal. Samtidigt ger Morfeus och Pallas en ny årsring 
till denna del av centrum med en ny skala och tidsepok, vilket 
förstärker den något brokiga identitet som Borås stadskärna 
har.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i fl era delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
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Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

trafi kbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fl er uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

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

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En trafi kbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafi k med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafi kbuller mot gällande 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Bokstaven B tillåter bostäder. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan på 
+133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knalletorget för 
att säkerställa att den delen av torget höjs för att skydda mot 
översvämningar och för att förbättra tillgängligheten mellan 
Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvudbygg-
nad över angivet nollplan är 190 m, undantaget om byggnads-
höjden är lägre än +149 m över nollplanet. Högsta totalhöjd 
för höghuset är +205 meter över angivet nollplan. Dessa 
bestämmelser säkerställer att byggnaden på platsen antingen 
blir cirka 19-24 våningar eller högst fem våningar. På gården 
tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 meter över nollplanet 
för att  möjliggöra för ett cykelgarage för de boende.   

Prickad mark innebär att marken inte får förses med bygg-
nad.

Balkonger får maximalt kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 
Detta för att inte byggnadens slanka profi l ska förvanskas.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +205

Variation i våningsantal

2 meter

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 m över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får 
också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna i 
närområdet är i tegel och Willhem har i deras förslag använt 
tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän 
platsmark, och ska placeras med en fri höjd av minst 3 meter 
över allmän platsmark. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts att 
balkonger maximalt får kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 

Balkong mot väster får kraga ut max 1,5 meter från fasad.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och över allmän platsmark.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, 
ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga ut 
utanför detaljplanens kvartersmark.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över 
marken på minst fem meter och får inte glasas in, med 
undantag om det sker i liv med fasaden

Markens anordnande och vegetation
Markens höjd över angivet nollplan har satts till +133.1 
på prickmarken framför byggnaden för att säkerställa att 
byggnaden skyddas från översvämningar från Viskan. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 
får en framträdande plats och ger möjlighet till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets fl esta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förfl ytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, samman-
hållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
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30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på fl era 
punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befi ntlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det fi nns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna miljö-
påverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på stadsbil-
den. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (markföroreningar, 
hushållning av mark,) medan vissa påverkas negativt (sol- och 
vindförhållanden).

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering mm. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 fl yttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Kom-
munen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar på 
allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (gata och torg) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fi berförsörjning.

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva fl yttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för 
att ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla fl yttas efter 
överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl. a. reglerar fi nansiering av 
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafi knätet.

 » Ombyggnation av Knalletorget.

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.
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Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller fl era fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats TORG. 

Morfeus 2
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i detaljpla-
nen är utlagd som kvartersmark.

Morfeus 7
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen 
är utlagd som allmän plats TORG.

För fastigheten Morfeus 7 gäller bestämmelse om tomtindel-
ning från 1940. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. Tomtindelningen bör 
dock upphävas i sin helhet. 

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen.

De trafi kåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafi k – Övergripande trafi kfrågor) 
medför stora kostnader. Hur åtgärderna ska fi nansieras är 
ännu inte beslutat, men sannolikt kommer fl era exploa-
teringsprojekt, inklusive Morfeus 5 m.fl . att behöva bidra 
ekonomiskt.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark.

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt åtgärder i trafi knätet utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

Kommunen får kostnader för inlösen av allmän platsmark.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens fastighet som detaljplanen medför genom att 
planen tillåter att balkonger mm får kraga ut över allmän 
plats.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

Knalletorget 5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 upphävs för fastigheten Morfeus 7.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2019-11-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
fl era exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

  Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-03-27

Upprättad 2020-03-27

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Träd

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Morfeus 5 med flera
Samråd

Upprättad 2020-03-05

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin

Planarkitekt

Samråd

2020-04-23

SBN

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Skala A1: 

Illustration - Byggnadshöjder

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +205

Illustration - p

1

2 meter

Variation i våningsantal

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

133.1

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag

till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

f

4

Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar

sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får också

utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad och över allmän platsmark,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 150 centimeter från fasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24

meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över marken på minst fem meter och får

inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende

föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven

markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Utkragande balkonger får finnas till en maximal yta av 22 m

2

 per våning

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24

meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala

dagvattennätet.

1610 2020 Meter4 6 8 1812 14

1:250Skala A3: 1:500 

1 

Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän platsmark, och ska placeras med en fri

höjd av minst 3 meter över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet, men

gäller fortfarande för den del av fastigheten som ligger utanför planområdet.
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 

med flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, 

Borås Stad. 

        

Ärendet i sin helhet 

Med detaljplanen möjliggörs bygge av kontor, polishus, häkte och liknande 

funktioner på området mellan Riksväg 40 och Gina Tricots huvudkontor, som 

idag fungerar som parkering och uppställningsplats för bussar. Planen avser 

också byggnation av en mottagningsstation i Brodalsmotet.  

 

Planen innebär en påtaglig förtätning av det idag obebyggda området, vilket är i 

linje med Borås Stads översiktsplan. Att området inte bebyggs med bostäder är i 

enlighet med planprogrammet för Centrum, Brodal, där bebyggelse av bostäder 

har bedömts som olämpligt i området. 

 

Kvarteret var under 1900-talets första hälft bebyggt med bostäder, men 

totalsanerades under 1900-talets andra hälft. Där har senare bland annat funnits 

en bussverkstad. Genom kvarteret gick även den gamla Kindsbanan. Den sista 

äldre byggnaden revs 2018. Det finns därmed nu möjlighet att ta ett 

helhetsgrepp om området och skapa en ny, sammanhållen bebyggelsestruktur.  

 

Den täta och höga bebyggelsen kommer att ge platsen viss karaktär av ”entré” 

till staden, både från Resecentrum och för bilresande på motorleden. Det är 

därför positivt att detaljplanen tydligt framhåller vikten av bebyggelsens 

arkitektoniska gestaltning, bland annat gällande tidsenlighet, innovativa 

lösningar i material m.m. och miljömässig hållbarhet. Bebyggelsen ska också 

harmonisera med den karaktäristiska grannbyggnaden där Gina Tricot och 

Länsförsäkringar huserar.  

 

Fasaderna mot Riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan 

uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå. 

Att förekomst av konstnärlig smyckning av fasaderna bestäms i detaljplanen är 

positivt; det kommer höja upplevelsen av bebyggelsen, även för betraktare på 
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avstånd. Borås är en konst- och skulpturstad och det är viktigt att den 

konstnärliga gestaltningen av fasaden har verkshöjd. Det är kulturnämndens 

uppfattning att den konstnärliga gestaltningen av fasaden ska planeras i samråd 

med Borås Konstmuseum som har ansvaret för den konstnärliga gestaltningen i 

det offentliga rummet.  

 

Längst i sydväst planeras ett högt kontorshus, som tillåts bli ca 30 meter högre 

än de andra byggnaderna. Byggnaden kommer därmed avsevärt skilja sig från 

den övriga nya bebyggelsen. Ett högt solitärt hus kan riskera ge denna viktiga 

entré-vy för staden ett splittrat uttryck. Byggnadshöjden kan ändå betraktas som 

acceptabel, i och med att bygget sker i ett helt nytt kvarter som i övrigt kommer 

kännetecknas av moderna uttrycksfulla byggnader, samt av behovet av centralt 

belägna kontorsytor. Det är dock av vikt att höghusets utformning mycket noga 

planeras i relation till de övriga nya byggnaderna och den befintliga 

vägomgivningen, och att man vinnlägger sig om den arkitektoniska kvaliteten 

och gestaltningen.  

 

För mottagningsstationen i Brodalsmotets avfartsrondell anges att byggnaden 

ska vara välgestaltad och utformas med uttrycksfull arkitektur, vilket är positivt 

för en annars anonym bebyggelsetyp. 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den 
blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska 
också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.

En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i 
planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i 
staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet 
med tanke på dess läge i staden. 

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 17 500 kvadrat-
meter.  Kommunen äger marken i området. Den del av 
planområdet som innehåller mottagningsstationen är place-
rad i rundeln mellan Varbergsvägen och den västergående 
avfartsrampen från Brodalsmotet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den 
blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska 
också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.

En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i 
planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i 
staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet 
med tanke på dess läge i staden. 

Planområde
Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 17 500 kvadrat-
meter.  Kommunen äger marken i området. Den del av 
planområdet som innehåller mottagningsstationen är place-
rad i rundeln mellan Varbergsvägen och den västergående 
avfartsrampen från Brodalsmotet.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för delen för polishus med mera är P1121, 
som anger användningarna centrum och parkering. Gällande 
plan för området för mottagningsstation är stadsplan P322 
som anger ”område för gatutrafikändamål”.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Horngäddan 9 med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna 
inrymma de tänkta volymerna.  

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området kring Borås Resecentrum är idag en central periferi 
och planområdet utgörs idag av en stor markparkering samt 
uppställningsplats för bussar. Fram till 2011 låg ett inhägnat 
bussgarage på platsen. Gina Tricots huvudkontor som 
angränsar stod klart 2010. En lokstallsbyggnad ligger norr om 
planområdet och i öster ligger Sven Eriksongymnasiet vars 
äldsta byggnad är från 1856. Planområdet är i översiktsplanen 
en del av Stadskärnan/centrumbebyggelse, där förtätning ska 
ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsbland-
ning. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att bestå av polishus, häkte och 
kontor fördelat på cirka fyra större byggnader på sammanlagt 
drygt 36 000 kvadratmeter bruttoarea. Polishuset kommer 
att ta upp nästan hälften av denna ytan, medan kriminalvård 
med häkte, tingsrätt och kontor upptar övriga arean. Utöver 
detta tillåts även parkeringsgarage mot riksväg 40.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsätt-
ningar. Med både järnväg och motorväg som används som 
farligt godsleder i närheten behöver bebyggelsen placeras på 
ett sådant sätt att riskerna vid en olycka minimeras. Samtidigt  
utgör platsen en entré till staden, både för de som kommer 
från motorvägen och de som anländer till resecentrum. 
Därför är också gestaltningen av högsta vikt. Bebyggelsen 
måste också placeras så att den inte blockerar flödena av 
människor som tar sig från resecentrum och söderut, till 
exempelvis mot Boråshallen. Grannbyggnaden som är känd 
som Gina Tricothuset har ett tydligt och distinkt formspråk 
som den nya bebyggelsen måste harmonisera med, både vad 
gäller form, material och höjd. 

Mottagningsstationen kommer att ligga i Brodalsmotet 
och blir väl synlig från både riksväg 40 och Varbergsvägen. 
Byggnaden måste därför ha en hög nivå på dess utformning.

Horngäddan är ett av flera projekt på den västra sidan 
av Viskan som bidrar till att centrum nu tar klivet över 
vattendraget och möter resecentrum. De nya byggnaderna 
och särskilt bottenvåningarna måste kännas öppna och 
inbjudande för att kännas som en del av centrum, vilket 
är en utmaning med tanke på de tänkta verksamheterna i 
byggnaderna. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 7 april 2020. 
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Planavgränsning.

Situationsplan över planområdet exklusive mottagningsstationen. 
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Illustration på planförslaget sett västerifrån från Brodalsgatan. Gina Tricots kontorsbyggnad syns längst till vänster i bild. (AG arkitekter)

Illustration på planförslaget sett västerifrån från Brodalsmotet. (AG Arkitekter)
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 » Gestaltningen av bebyggelsen ska vara ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, 
gärna med innovativa lösningar avseende material, belysning och teknik,  
samtidigt som de ska vara miljömässigt hållbara och fungera över tid. 

 » Det ska finnas en variation och indelning i byggnadernas fasader. 

 » Byggnaderna, med särskilt fokus på dess bottenvåningar ska upplevas som 
öppna och levande mot Brodalsgatan och stråket som går centralt genom  
planområdet i norr-söderled. 

 » Publika funktioner placeras med fördel mot Brodalsgatan och ska vara tydliga 
och inbjudande. 

 » Fasaderna mot riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan  
uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå 
på nära håll och att arbeta i flera olika skalor är därför viktigt. 

 » Mottagningsstationen vid Brodalsmotet får med fördel gestaltas med konstnär-
liga inslag och ska utformas med utrycksfull arkitektur som på ett lockande och 
spännande förhållningssätt framhäver dess funktion. Även denna byggnad ska 
se välgestaltad ut och kunna uppfattas på både nära och långt avstånd. 

 » Material ska väljas med omsorg vad gäller fasadmaterial, fönster- och dörrpar-
tier, markbeläggningar osv. Materialen ska vara gedigna och hålla hög klass.

 » Även tekniska anordningar ska utföras med finess, både avseende storlek,  
placering och utförande.

 » Skyltning ska utföras i harmoni med byggnaderna och området som helhet och 
tillåts inte sticka upp ovanför takfoten.

 » Utemiljön mellan byggnaderna ska upplevas som grön och trygg. Känslan av 
trygghet är extra viktig längs Brodalsgatan och det centrala stråket genom 
planområdet.

 » Omsorg bör läggas vid val och utformning av belysningen utomhus, då ljussättning-
en inte bara är viktig för att undvika otrygghet utan också för att det är en viktig del 
i en övrigt väl gestaltad miljö.

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna konkretiserar en målbild för den nya bebyggelsen, 
och säkerställer att en hög arkitektonisk kvalitet uppnås. I bygglovet kommer              
byggnadernas volymer, och arkitektoniska egenskaper gällande val av material och 
färg studeras noggrant.
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Urbana stråk
Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Just denna del av de urbana stråken 
är idag inte särskilt urban, men däremot trafikintensiv. Den 
nya bebyggelsen innebär mer rörelse i området dagtid, och 
i viss mån även kvällstid. Planförslaget kan också bidra till 
att skapa en urbanare och trivsammare miljö för gång- och 
cykeltrafikanter som rör sig till och från exempelvis Göta, 
men som vill undvika den bullrigaste delen av Varbergsvä-
gen.

Historik och kulturmiljöer 
Industristaden Borås växte hastigt i samband med att staden 
industrialiserades på 1870- och 1880-talet. Inflyttningen till 
staden innebar att flera nya stadsdelar växte fram utanför den 
äldre stadskärnan. Den nya bebyggelsen placerades i anslut-
ning till nya industriområden och byggdes främst för textil-
industrins och järnvägens arbetare. Brodal var en av dessa 
nya arbetarstadsdelar och den första bebyggelsen tillkom runt 
1880, sannolikt i samband med att den nya järnvägen drogs 
fram till Varberg omedelbart norr om Brodal. Ytterligare ett 
järnvägsspår tillkom vid Brodal år 1884 när den så kallade 
Kindsbanan till Svenljunga drogs rakt igenom det nu aktuella 
planområdet. Spåret togs bort vid motorvägsbygget runt 
1967.

I planområdets nordvästra del låg merparten av bostadshu-
sen. De byggdes med något enstaka undantag från år 1890 
och fram till 1917. Brodal växte till en början fram organiskt 
och stadsplanerades först år 1906. Arbetarna i området hade 
troligtvis anställning främst vid industrierna vid Magasins-
gatan samt vid dåvarande Bockasjön och på Viskaholm. 
I områdets södra del fanns också ett enkelt ridhus och en 
mössfabrik, båda uppförda på 1920-talet, samt under 1950- 
och 1960-talet också ett stort upplag för stenkol, eldningsolja 
och bensin.

I samband med att den nya stadsmotorvägen planerades 
och byggdes från 1967 och fram till 1970 så revs i princip 
hela stadsdelen och ersattes av öppna ytor som till stor del 
utnyttjades som markparkering. Under 1978 byggdes SJ upp 
en ny bussverkstad med en omfattande uppställningsplats för 
bussar utmed Brodalsgatan. Anläggningen revs 2017 

Bostäder
Ett bostadshus fanns på den södra delen av planområdet 
fram till år 2018 då det revs. Byggnaden var i dåligt skick 
och låg precis intill motorvägen. Planen möjliggör en flytt av 
polishuset från kvarteret Fjolner och mottagningsstationen 
på kvarteret Elektra vilket öppnar för fler bostäder i centrala 
Borås.  

Sandemansgatan mot norr i planområdets nordvästra del år 1916.

Brodalsgatan mot öster, 1960-tal.

Arbetsplatser
Gina Tricot har sitt huvudkontor precis bredvid planområdet. 
I samma byggnad har även Länsförsäkringar kontor. Plan-
förslaget bedöms kunna innebära ett tillskott på cirka 500 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Närmsta offentliga service är Sven Eriksongymnasiet som 
ligger cirka 100 meter från planområdet. 

Kommersiell service 
I lokstallarna precis norr om planområdet finns det ett 
gym. I anslutning till Resecentrum finns Pressbyrån och 
caféverksamhet. Längs Varbergsvägen söder om motorvägen 
finns ett flertal mindre verksamheter. Drygt 300 meter från 
planområdet börjar kvartersstaden med dess utbud av butiker 
och restauranger. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, bortsett från en slänt i den 
södra delen av planområdet ner mot parkeringarna under 
motorvägen. Nivåskillnaden kommer att tillgänglighets-
anpassas i och med detaljplanen. Även nya byggnader ska 
utformas för att vara tillgänglighetsanpassade. 
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Skuggstudie, 21 mars kl. 09 Skuggstudie, 22 juni kl. 09

Skuggstudie, 21 mars kl. 12 Skuggstudie, 21 juni kl. 12

Skuggstudie, 21 mars kl. 16 Skuggstudie, 21 juni kl. 16

Ljus- och skuggförhållanden
En skuggstudie har gjorts för två tidpunkter på året. 21 mars 
och 22 juni. Skuggförhållandena för 21 mars motsvarar 
ungefär samma förhållanden som råder runt 23 september. 

Studien visar att två intilliggande fastigheter påverkas av 
den nya bebyggelsens skuggbildning; Vändskivan 1 med den 
runda lokstallsbyggnaden samt Horngäddan 11, känt som 
Gina Tricot-huset. Vändskivan 1 påverkas helt eller delvis 
vinterhalvåret från att solen går upp fram till kl. strax före 
kl. 15. Från slutet av april till början av september skuggas 
fastigheten ungefär fram till kl. 9 på morgonen. 

Horngäddan 11 börjar skuggas strax före kl. 13 under vinter-
halvåret och ligger delvis i skugga fram till att solen går ner. 
I april och augusti/september skuggas minde delar av bygg-
naden kl. 14-15:30. Mellan kl. 15:30 till kl. 18 är stora delar 
av byggnaden skuggad. Mellan mitten av maj och början av 
augusti skuggas endast den nedre delen av byggnaden mellan 
kl. 15 och kl. 18. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs via Brodalsgatan som i sin tur mynnar 
ut i korsningen Teknologgatan/Sven Eriksonplatsen/
Centralbron. På andra sidan korsningen ligger Resecentrum, 
och det är även den vägen längs med Sven Eriksonplatsen 
som leder till kvartersstaden. Brodalsgatan tar i dagsläget slut 
vid bussuppställningen inom planområdet, men det finns 
en planlagd fortsättning av gatan runt planområdet, under 
motorvägen med anslutning till Petersbergsgatan. 

Gångtrafik
Gång- och cykelväg finns i dagsläget fram till infarten till 
parkeringen på Horngäddan 8. I och med den nya bebyggel-
sen kommer Brodalsgatan att förlängas, och i denna förläng-
ning ingår även en ny gång- och cykelväg som kommer att 
ansluta till Petersbergsgatan söder om motorvägen. Ett nytt 
stråk för gående tvärs över planområdet ner mot Tårpilsgatan 
ska också säkras i och med detaljplanen. Tillsammans innebär 
det här två nya kopplingar för gående från Resecentrum 
och centralbron söderut ner mot Boråshallen och Göta. 
Resecentrum kan nås utan att korsa den hårt trafikerade 
Teknologgatan genom att gå via Stationsgatan som går under 
Centralbron och fram till resecentrum och tågstationen. 
Härifrån är det sedan enkelt att ta sig vidare mot centrum. 
Övergångställen finns annars över både Teknologgatan och 
Brodalsgatan. Gång- och cykelväg finns även längs med 
Teknologgatan ner mot Varbergsvägen samt över Centralbron 
mot Norrby.   

Cykeltrafik och cykelparkering
Likt gångvägarna så kommer även en ny cykelväg anläggas 
längs den förlängda Brodalsgatan under motorvägen och 
fram till Petersbergsatan. Även stråket genom planområdet 
ner mot Tårpilsgatan kommer att göras framkomligt med 
cykel. Längs Sven Eriksonplatsen går det cykelväg fram till 
Västerbron, där gångfartsområdet i centrum börjar. Cykelba-
nan fortsätter längs med Sven Eriksongatan åt både norr och 
söder. Cykelbana finns även längs med Varbergsvägen upp 
över Centralbron och vidare mot Norrby samt söderut mot 
Göta. Cirka 250 cykelparkeringar behöver anläggas i och med  
nybyggnationen enligt Borås parkeringsregler.  

Kollektivtrafik
Från planområdet är det ca 150 meter till resecentrum och 
drygt 200 meter till tågstationen. Från resecentrum går alla 
regionala bussar, samt en stor del av de lokala bussarna. Till 
Södra torget som är knutpunkt för de lokala bussarna är det 
ca 700 meter att gå, men hit går också de lokalbussar som 
stannar på resecentrum. 

Biltrafik och angöring
Området kommer att angöras via Brodalsgatan med utfarter 
mot Varbergsvägen samt Petersberggatan. Polishus och häkte 
kommer även att ha angöring mot gångstråket som kommer 
att gå igenom området. Brodalsgatan är planerad att förlängas 
och dras under riksväg 40 för att ansluta till Petersbergsgatan 
söder om motorvägen. Den nya vägdragningen har planstöd 
i den detaljplan som togs fram för området i två etapper 
2009 och 2010. De vägar som förväntas påverkas mest av 
ett ökat trafikflöde i och med planen är Varbergsvägen och 
Brodalsmotet. Genom att det finns god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för Horngäddan, Morfeus och 
Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner 
tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt 
troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
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Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. Planområdet kommer att kunna angöras från antingen den norra cirkulationsplatsen vid centralbron eller från 
den södra cirkulationsplatsen söder om riksväg 40. 

biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas 
bestå av två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan 
Centralbron och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad 
av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 

och Brodalsgatan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär 
att korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Detta 
beräknas leda till ökad kapacitet med kortare köer och även 
kortare restider. Genom den nya vägporten skapas ytterligare 
en koppling från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad 
tillgänglighet mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 

Kyrkängsgatan

Lil
la 

Bro
ga

tan

RESECENTRUM

Brodalsgatan

Petersbergsgatan

Bockasjögatan

Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik
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från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Parkering
Stora delar av planområdet används idag för parkering. Den 
södra delen av planområdet, nedanför slänten har använts för 
parkering under en längre period, medan parkeringsplatserna 
ovanför slänten anlades först 2017. Det finns byggrätt för 
bebyggelse över hela ytan redan idag från gällande detaljplan, 
och parkeringarna får därför ses som mer eller mindre tillfäl-
liga. Nya parkeringshus planeras i närheten av planområdet, 
vilka förväntas fylla behovet som uppstår när parkeringsplat-
serna inom planområdet tas bort. 

Parkeringsbehovet för polishus och liknande funktioner har 
beräknats till cirka 120 parkeringsplatser, medan höghuset 
med kontor beräknas till cirka 80 parkeringar enligt Borås 
parkeringsregler. Behovet går att fylla inom planområdet, 
främst inom delen närmast riksväg 40 där endast parkerings-
hus tillåts. Parkeringshuset kommer att nås via Brodalsgatan 
med utfarter både mot Varbergsgatan vid centralbron och 
Petersbergsgatan som i sin tur mynnar ut i Varbergsvägen 
söder om Brodalsmotet. Parkeringshuset skulle också kunna 
få en infart från Tårpilsgatan med angöring via Petersbergs-
gatan.   

Riksintressen
Riksväg 40 och järnvägen som utgör riksintressen ligger 
bredvid planområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av detaljplanen. Den trafiklösning som har tagits fram för 
Brodal bedöms vara tillräcklig för att inte riksintresset för 
riksväg 40 ska påverkas negativt.

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås pågår och planområdet 
angränsar till den centrala korridor som kommunen förordar. 
Dialog förs med Trafikverket för att minimera påverkan och 
därför har den västra delen av planområdet försetts med 
järnvägsreservat och en bestämmelse som inte ger bygglov 

för andra byggnader än de som kan anknytas till järnvägs-
ändamålet förrän Trafikverket har tagit beslut om ny järnväg 
som visar på att marken inte behöver reserveras för järnväg

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Planområdet har tidigare varit hårdgjord och ansluten till 
kommunalt dagvatten. Dagvatten från planområdet avleds till 
recipienten Viskan. 

För att möta de ökade regnmängderna i framtiden är det 
lämpligt att fördröja dagvattnet från planområdet.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
Det finns möjlighet att ansluta planerad bebyggelse till 
fjärrvärmenätet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

En ny mottagningsstation möjliggörs i rundeln mellan 
Varbergsvägen och den västergående avfartsrampen från 
Brodalsmotet. På så sätt kan central mark på andra platser 
i staden frigöras. Med tanke på dess synliga läge så är det 
viktigt att byggnadens utformning har en hög arkitektonisk 
kvalitet och är väl anpassad till platsen. 

Tidig skiss på ny mottagningsstation i Brodalsmotet. (Yngve Lundh arkitekt AB)
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5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord, utan någon vegetation. 
I området för polishus med mera är vegetationen till större 
delen begränsad till slänten ner från riksväg 40. Precis norr 
om planområdet finns även viss vegetation i slänten ner mot 
järnvägen. På platsen för mottagningsstationen finns en 
gräsmatta med ett antal träd som kommer att behöva tas ned. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet.  

Fornlämningar
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Geoteknik och Radon
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden under det 
översta ytskiktet består av en fyllning ovan en friktionsjord 
ovan berg. Djup till fast botten varierar mellan ca 19 och 27 
m enligt utförda hejarsonderingar.

Fyllningens mäktighet bedöms variera mellan ca 0 och 1,5 
m. Fyllningen består huvudsakligen av sand som ställvis 
är mullhaltig och grusig. I grässlänterna utgörs fyllningen 

överst av mulljord. Friktionsjorden består av sand med 
varierande inslag av silt och grus. Friktionsjordens mäktighet 
bedöms variera mellan ca 15 och 25 m.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för beräknade 
sektioner bedöms som tillfredställande. Om byggnader 
planeras att placeras på ett avstånd närmare än 2 m från 
släntkrön behövs kompletterande stabilitetsutredning. 
Beroende på byggnaders placering inom området kan 
eventuellt högre laster än 70 kN/m² tillåtas, om detta blir 
aktuellt behövs kompletterande stabilitetsutredning. 

En inspektion av stödmuren som löper längs med slänten 
som går ner mot Kust till kust-banan rekommenderas för 
att säkerställa dess kondition. För slänten i det östra delen 
av området rekommenderas att slänten flackas ut till en 
släntlutning på 1:2 för att erhålla tillfredställande stabilitet 
när området bebyggs. Befintlig vegetation i slänterna rekom-
menderas att bibehållas, då det bidrar till minskad erosion av 
slänterna.

Innan uppfyllnad eller grundläggning sker ska all organisk 
jord under planerad byggnation schaktas bort och ersättas 
med friktionsjord eller packad sprängsten. Vid uppfyllnad ska 
släntlutningar inte läggas brantare än 1:2 för befintliga jordar.

I samband med projektering ska ytlaster, släntlutningar och 
schakter kontrolleras med avseende på stabilitet/bärighet. 
Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.

Jordlagerföljden inom området utgörs i huvudsak av fyll-
ning ovan friktionsjord. I fyllningen har ställvis mulljord 
påträffats, den organiska jorden i form av mulljord är sätt-
ningsbenägen och förutsätts schaktas bort i samband med 
grundläggning av byggnaderna. Sättningarnas storlek, vid 
måttliga laster, förutsätts bli små och ske relativt snabbt.

Beroende på byggnadens sättningskrav och grundplattans 
konstruktion bedöms grundläggning kunna ske antingen 
med platta på mark alternativt grundläggning med pålar.

Jordlagerföljden i området har inslag av silt. Silt är ett 
flytbenäget jordmaterial vilket ska beaktas vid nederbörd och 
schakt under grundvattenytan.

Innan grundläggning sker ska det säkerställas all organisk 
jord har schaktats bort samt att grundläggning av byggnad 
och ledningar sker på frostfritt djup.

Då det är långt ner till berggrund så bör påverkan av radon 
vara begränsad. Byggnader för stadigvarande vistelse ska 
utformas radonsäkert. 

Platsen för den nya mottagningsstationen.

Slänten mellan planområdet och riksväg 40. 
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Förorenad mark
Provtagning har gjorts vid två tillfällen. Vid första tillfället 
gjordes 6 borrprover och 7 provgropar. I två av provpunk-
terna. En kompletterande undersökning gjordes senare för att 
få en bättre bild av föroreningarna i grundvattnet. 

Grundvattenströmningen och följaktligen spridningsriktning 
för föroreningar inom provtagningsområdet har undersökts. 
Grundvattenströmningen bedöms vara i östlig riktning. 
Påvisade halter av kalcium har i två provpunkter detekterats 
i halter med hög till mycket hög påverkan. Likaså har detek-
terade halter av kalium och natrium i en provpunkt en hög 
påverkan på grundvatten. Påvisade halter av mangan har i en 
provpunkt detekterats i halter med en mycket hög påverkan 
på grundvatten. Bens(a)pyren har i tre av fyra provpunkter 
detekterats i halter med mycket hög påverkan. Likaså har 
PAH4 i två provpunkter detekterats i halter med en mycket 
hög påverkan på grundvattnet.

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade 
föroreningars farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta 
halter av metaller och BTEX (samlingsnamn för bensen, 
toluen, etylbensen och xylener) i jord underskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-
ning och mindre känslig markanvändning. Påvisade halter 
av alifatiska kolväten och PAH överskrider i en provpunkt 
gällande riktvärden för känslig markanvändning. Uppmätta 
halter på borrdjupet 1,5-2,0 m har dock enbart detekterats 
i lågt överskridande halter och analysresultaten tyder på att 
föroreningsnivån sjunker med djupet.

Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms 
vara påverkad av bl.a. tidigare bebyggelse, järnväg och vägar 
kan påträffade föroreningar härledas till tillförda massor, 
industri, bilism, osv. Detekterade halter av alifater och PAH 
inom provtagningsområdet bedöms ställvis utgöra en risk 
för människors hälsa och/eller markmiljö. Bedömingen har 
gjorts att ett saneringsbehov föreligger inom området.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker från 
Viskan enligt detaljerad översvämningskartering från MSB, 
upprättad 2018.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor samt hårt packat fyllnadsmaterial täckt av grus. I och 
med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor vara 
ungefär desamma som tidigare. På platsen för mottagnings-
stationen ökar de hårdgjorda ytorna. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 

10 m

100-årsregn simulerat i Scalgo med planförslaget inritat. Marken mellan 
byggnaderna kommer att höjdsättas så att vatten inte blir stående, detsamma gäller 
ytan mellan p-huset och riksväg 40. Den viktigaste ytan att leda undan vatten 
ifrån kommer att vara söder om polishuset där vatten riskerar att bli stående om 
inget görs, och som skulle kunna hindra in- och utfart från polisens garage. 

0-10 cm
Vattendjup
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omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Planen bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter, vilket ger mer liv och rörelse på platsen.

I och med detaljplanen minskar känslan av en barriär mellan 
Resecentrum och Göta och Boråshallen. Det kan leda till att 
fler människor rör sig i området och därmed också en ökad 
trygghet. 

Identitet
Borås har på senare år blivit känt som en skulpturstad. 
Gestaltningen ska knyta ann till denna identitet och förstärka 
bilden av Borås som skulpturstad.

8. Störningar på platsen
Risk
En riskutredning har tagits fram då planområdet gränsar mor 
riksväg 40 och järnvägen som är farligt godsleder.  

Planerad verksamhet, med undantag för parkering, bedöms 
tillhöra känslig markanvändning enligt den indelning i 
kategorier som redovisas i den översiktliga riskanalysen med 
ett extra tillägg att det finns verksamhet i byggnadsklass Br0 
vilket förstärker skyddsbehovet. Kontor kan vanligen klas-
sificeras som normalkänslig bebyggelse, men eftersom kontor 
i polishus, häkte och liknande funktioner kan inrymma 
förhörsrum, salar etc. där frihetsberövade personer vistas, 
har byggnaderna klassificerats som känsliga. Om det uppförs 
byggnader som enbart inrymmer kontor där frihetsberövade 

personer inte vistas kan dessa beaktas som normalkänslig 
bebyggelse. Detta gäller för kontorsbyggnaden i västra delen 
av planområdet.

Utredningen visar att risknivån intill riksväg 40 dominerar 
över risknivån intill järnvägen. Det innebär att den totala 
risknivån påverkas lite av att riksväg 40 sammanfaller med 
Viskadalsbanan och Kust till kustbanan. Med hänsyn till  
riksväg 40 blir risknivån tillfredsställande låg på 80 meter 
avstånd från transportleden. Risknivån längs med järnvägen, 
utan hänsyn till Rv40, kräver ett skyddsavstånd på 40 meter 
för att vara tillfredsställande låg

Åtgärder som separerar olyckan från området är fördelaktiga 
eftersom de ger mindre påverkan på utformningen av bygg-
nader och område. Exempel på åtgärder som tillhör denna 
grupp är avåkningsskydd, invallning, tråg, mur, vall, etc.

Därutöver krävs åtgärder som skyddar byggnaderna vid en 
olycka. Exempel på sådana åtgärder är ytterväggar i obränn-
bart material och fönster i brandteknisk klass, fasadsprinkler, 
tung stomme, etc.

Slutligen krävs åtgärder som skyddar personerna som vistas 
i byggnaderna. Det kan handla om ventilationssystem som 
utformas för att begränsa läckage in i byggnaderna och att 
ordna möjlighet att utrymma på ett säkert sätt.

Samtliga byggnader tillhörande polishus och liknande 
funktioner, oavsett avstånd från väg/järnväg, bör förses med 
ett ventilationssystem som är automatiskt avstängningsbart. 
Gasindikatorer bör placeras i minst två tilluftsaggregat, 
vilka vid indikation av giftiga gaser enligt PIK-listan ger 
stoppsignal till alla luftbehandlingsinstallationer i byggnaden. 
PIK-listan har med de ämnen som är relativt vanligt före-
kommande vid hantering, transporter eller bränder och kan 
få stora konsekvenser för människor och miljö Det ska även 
vara möjligt att stänga av ventilationen via reception eller 
motsvarande.

Genom att placera tilluften högt, minst 8 meter ovan höjden 
på riksväg 40, fås ett minskat läckage in i byggnaden som ger 
ett förstärkt och redundant skydd i händelse av att avstäng-
ningsautomatiken inte fungerar eller fördröjs.

Ett ”inrymningsmeddelade” bör aktiveras samtidigt som 
ventilationssystemet stängs av. Meddelandet ska uppmana 
personer att kvarstanna inomhus. Högtalarsystem för utrym-
ningslarm kan nyttjas för denna funktion. Annat PA-system 
är också acceptabelt, förutsatt att det används eller provas 
kontinuerligt så att eventuella fel i systemet kan upptäckas. 
Utrymmen för frihetsberövade behöver inte förses med larm 
för inrymning, utan får ersättas av organisatoriska åtgärder. 
Byggnader som enbart inrymmer kontor där frihetsberövade 
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personer inte förväntas vistas behöver inte utformas med 
automatiskt avstängningsbart ventilationssystem. Frisklufts-
intag bör dock placeras högt.

Avåkningsskydd i kombination med invallning är en åtgärd 
som har positiv påverkan på säkerhetsnivån. En riskanalys 
utförd av Wuz risk consultancy AB, som utreder skyddsav-
stånd till transportleder för farligt gods i Borås stad, visar att 
avståndet till där risknivån blir tillfredsställande låg minskar 
från 80 till 60 meter.

Avåkningsskydd finns på riksväg 40 längs med planområdet. 
Invallning e.d. saknas dock, och eftersom vägen ligger på en 
högre nivå och har slänt ner mot planområdet kan utsläpp av 
exempelvis brandfarlig vätska rinna mot planerad bebyggelse. 
Dike, tråg e.d. som hindrar utsläppen att spridas okontrollerat 
bör därför anläggas nedanför slänten, så nära vägen som är 
praktiskt möjligt. 

Utrymningsvägar ska vara fördelade så att det är möjligt att 
utrymma både i riktning bort från riksväg 40 och bort från 
järnvägen. Samtliga lokaler i byggnaden där personer vistas 
stadigvarande bör ha möjlighet att utrymma via en sådan 
utgång.

Brandskyddad fasad är en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt 
är stor på avstånd upp till 30 meter från transportleden, eller 
upp till 20 meter från en invallningskant. På längre avstånd 
än så utgör det faktiska avståndet ett tillfredsställande 
skydd mot den värmestrålning som kommer från en brand. 
Förutsatt att en invallning kan placeras minst 20 meter från 
närmsta byggnad får denna åtgärd begränsad påverkan.

Mindre känslig verksamhet, exempelvis parkeringshus, 
som utformas med brandskyddad fasad kan uppföras utan 
skyddsavstånd till riksväg 40. I kombination med åtgärden 
invallning innebär detta att parkeringshus med brandskyddad 
fasad i sydlig riktning kan uppföras utan skyddsavstånd till 
invallningen. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras i 
obrännbart material.

Risker som kan tänkas påverka transformatorstationen 
som orsakas av transporter av farligt gods kan vara olyckor 
som leder till brand eller explosion. Risken för påverkan av 
tryckvågor vid explosion är väldigt låg jämfört med brand-
påverkan, enligt resonemang i föregående stycke. Åtgärder 
för att minska denna risk bedöms inte vara kostnadseffektiv. 
Ett riskavstånd på 30 meter från riksväg 40 i kombination 
med fasad i obrännbart material bedöms ge ett rimligt skydd 
mot de vanligast förekommande olyckorna som kan påverka 
anläggningen.

Föreslagna åtgärder minskar konsekvenserna av de skadety-
per som utgör den största delen av individriskbidraget inom 
planområdet. Utöver ovanstående åtgärder kopplade till 
olyckor med farligt gods är det betydelsefullt att överväga 
hur entréer ska placeras i förhållande till varandra så att en 
händelse inte kan slå ut flera entréer.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Riksväg 40 ligger bredvid planområdet vilket försämrar 
luftkvaliteten i området. Bostäder tillåts inte enligt planen, 
men i häktet kommer människor att vara stadigvarande 
Därför är det viktigt att ventilationen placeras högt och så 
långt bort från vägen som möjligt.

30m20100
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Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
Däremot kommer personer att vara stadigvarande under 
perioder, i till exempel häktet. Dessa personer kommer dock 
inte att bo på platsen utan vara där under en kortare period. 
Enligt kommunens översiktliga bullerkartering från 2019 så 
kommer dock inte det ekvivalenta bullret från vare sig väg 
eller järnväg att överstiga 65dBA, vilket är gränsvärdet för en 
bostad om högst 35 kvadratmeter. 

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven K tillåter kontor, D1 tillåter kriminalvård, E 
tillåter tekniska anläggningar och E1 tillåter transformator-
station. Områden markerade med [T1] är reserverade för 
järnvägsändamål fram tills dess att det är klarlagt om ytorna 
behövs för byggnation av ny järnväg. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelserna e1 och e2 begränsar andelen yta som får 
byggas till totalhöjden. Den procentandel som begränsas får 
byggas till en höjd av 142 meter över nollplanet. Höjden är 
satt för att säkerställa att garage kan byggas under gården 
mellan byggnaderna. Övrig yta inom egenskapsområdena får 
byggas till den i planen satta nockhöjden. 

För mottagningsstationen är byggnadsarean begränsad till 50 
% av egenskapsområdet genom bestämmelsen e3.

Prickmark innebär att marken inte får förses med byggnad.

Höjden för mottagningsstationen begränsas med en totalhöjd 
på 148 meter över nollplanet. Övrig bebyggelse begränsas 
med nockhöjd, där större delen begränsas till en nockhöjd på 
163 meter över nollplanet. Parkeringshuset närmast motorvä-
gen begränsas till 145,5 meter över nollplanet och kontorshu-
set i väster är begränsat till 197 meter över nollplanet. 

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar att taktäckning ska vara av sedum 
eller motsvarande växtlighet på parkeringshus och tekniska 
anläggningar mot riksväg 40. 

Bestämmelsen f2  sätter krav på att fasader ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material 
och utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse. 
Gestaltningsprinciperna på sidan 7 kan ge vägledning i hur 
bebyggelsen bör utformas. 

Bestämmelsen f3 reglerar att mindre tekniska anläggningar 
tillåts sticka upp ovanför högsta tillåtna nockhöjd. 

Bestämmelsen f4  reglerar att entrévåning mot norr ska 
vara minst 4,5 meter hög mellan överkant golvbjälklag till 
överkant golvbjälklag. Bestämmelsen f5 reglerar att minst 50 
% av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och att 
byggnadens publika funktion ska vara tydlig. 

Utförande
Bestämmelsen b1 reglerar att förbindelsegång får byggas ovan 
en fri höjd av minst 5 meter över marknivå. 

Bestämmelsen b2 reglerar att marken får bebyggas under 
förutsättningen att befintliga ledningar flyttas, annars får 
ledningarna överbyggas med en fri höjd på 5 meter.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att marken ska utformas för allmän 
gång- och cykeltrafik. 

Skydd mot störningar
Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning 
från både riksväg 40 och järnvägen. 

Bestämmelsen m1 reglerar att dike eller vall som hindrar 
spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas. 

Bestämmelsen m2 reglerar att fasader i sydlig riktning ska 
vara brandskyddade i minst brandklass EI30 (EW 30 för 
fönster) och får uppföras utan avstånd från dike. Fasader i 
östlig och västlig riktning ska utföras i obrännbart material.

Bestämmelsen m3 reglerar att fasader ska utföras i obrännbart 
material. 

Bestämmelsen m4 reglerar att byggnader förses med ett 
inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssys-
temet stängs av pga. olycka med farligt gods. Utrymmen för 
frihetsberövade behöver inte förses med larm för inrymning, 
utan får ersättas av organisatoriska åtgärder.

Bestämmelsen m5 reglerar att ventilationssystem ska vara 
automatiskt och manuellt avstängningsbara och att frisk-
luftsintag ska placeras på en höjd som är minst +152 m över 
nollplanet, eller på tak om byggnaden är lägre.
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Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för lov
Bestämmelsen a2 reglerar att bygglov inte får ges för andra 
byggnader än de som kan anknytas till järnvägsändamålet 
förrän Trafikverket har tagit beslut om ny järnväg som visar 
på att marken inte behöver reserveras för järnväg. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Startbesked för kontor, kriminalvård eller parkeringshus får 
inte ges förrän dike eller vall som skyddsåtgärd mot riksväg 
40 har anlagts.

Markreservat
Bestämmelsen u1 reglerar markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar.

Gemensamhetsanläggning
Bestämmelsen g1 reglerar markreservat för gemensamhetsan-
läggning för för utfart med en fri höjd på minst 5 meter.

Övrigt
Bestämmelsen a1 reglerar markreservat för allmännyttig 
gång- och cykeltrafik.

Upplysningar 
Planavgift debiteras vid bygglov.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheten.

Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara 
ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt PIK-listan. 
Läs mer på sidan 15 under ”8. Störningar på platsen”

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås.

Enligt visionen ska vi skapa tydliga välkomnande entréer till 
Borås, vilket detaljplanen bidrar till. Vi ska också stimulera 
miljövänliga resvanor, vilket läget precis vid resecentrum 
möjliggör. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen innehåller fem målområden. Inom målområ-
det ”En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse ” efter-
strävas just detta, för att använda marken resurseffektivt och 
minimera energiförbrukning och infrastrukturinvesteringar. 
Här nämns det också att ”kontor och lokaler ska erbjudas i 
centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. 

Ett annat målområde är Borås som regioncentrum. Polishus, 
häkte och liknande funktioner är regionala angelägenheter 
som därmed bör placeras för att underlätta tillgänglighet med 
kollektivtrafik. 

Enligt Översiktsplanens planeringsprinciper ska mark reser-
veras i strategiska lägen för att tillgodose behovet av offentlig 
service, vilket har gjorts i detta läget. Fysiska och mentala 
barriärer ska byggas bort för att stärka tillgängligheten mellan 
olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska 
vidgas och trygghet och säkerhet beaktas vid utformning 
av det offentliga rummet och i trafikmiljöer. Ny bebyggelse 
i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i 
harmoni med den historiska stadsmiljön. Utgångspunkten 
bör vara att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och 
välgestaltad. Alla dessa principer är viktiga i utformandet av 
detaljplanen. 

Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Läs mer om de urbana stråken på 
sidan 8 i planbeskrivningen.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 12 juni 2008 planpro-
gram för Centrum, Brodal som riktlinjer för detaljplanen 
P1121 som antogs i två etapper år 2009 och 2010. Om 
planområdet säger planprogrammet att lämplig markanvänd-
ning är större kontor, publika byggnader och parkering, och 
att bostäder är olämpligt. 

Planprogrammet redovisar också ett antal spelregler, varav 
följande är relevanta för denna detaljplan:

 » Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

 » Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl byggnader 
som utemiljöer.

 » Huvudentré till området ska vara från resecentrum.

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på flera 
punkter, bland annat genom att:
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 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för kontor, kriminalvård samt parkering och 
i planbestämmelser begränsas byggnaders höjd, placering 
med hänsyn till farligt gods samt byggnadernas utformning. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då detaljplanens påverkan 
på miljön inte är så pass omfattande. Trafiken i området 
kommer att öka i och med planförslaget, samtidigt finns det 
knappt något läge i staden som underlättar hållbara resval 
bättre än planområdet gör med närheten till resecentrum. 
Markmiljön och grundvattnet blir renare tack vare planen, 
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Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.

Sven Eriksons-
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byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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och en central yta som idag bara används till parkering och 
bussuppställning får en bättre lämpad användning. Området 
är utsatt för risker med farligt gods, vilket också har beaktats 
i planen, för att minska riskerna till en godkänd nivå. Några 
träd vid Brodalsmotet kommer att tas ner på grund av planen. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Risker från farligt gods

• Markföroreningar

• Skyfall

• Trafik

• Utformning

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads- 
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar 
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar, 
parkering samt in- och utfart till respektive område. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Det 
innebär de gator utanför planområdet som är nödvändiga för 
planens genomförande, enligt den trafikutredning för Brodal 
som Kommunen tagit fram. Exploatörer inom planområdet 
kommer via exploateringsavtal delfinansiera väganläggningar 
utifrån nytta.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal 
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Stad och exploatör/er gällande mark 
som planläggs som kvartersmark och som Borås Stad överlå-
ter till exploatör/er.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och 
godkännas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och Exploa-
tör. Avtalet kommer reglera åtgärder på allmän platsmark. 
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal undertecknas 
och godkännas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen. 

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning 

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.
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Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av Borås Horngäddan 8 och 
Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Horngäddan 8 
- Nya byggrätter för kontor (K), kriminalvård (D1), 
parkering (P), teknisk anläggning (E) tillskapas. 

- Område för teknisk anläggning (E) kan komma att 
avstyckas till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som 
ledningsrätt eller servitut.

- Områden markerade med järnvägsreservat ([T1]) 
reserveras för järnvägsändamål fram till dess det är klarlagt 
om ytorna behövs för byggnation av ny järnväg.

Innerstaden 1:1 
- Ny byggrätt för transformatorstation (E) tillskapas. 
Område för teknisk anläggning (E) kan komma att avstyckas 
till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som lednings-
rätt eller servitut.

Gemensamhetsanläggningar 
Markreservat för gång- och cykeltrafik  markeras med a1 och 
n1 i plankartan. Då markreservatet ligger på kvartersmark, 
bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas för 
gång- och cykeltrafik som anses vara gemensamma för flera 
fastigheters behov. Fastigheter som kan komma att ingå i 
gemensamhetsanläggningen är Horngäddan 8 och Innersta-
den 1:1.

En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av Lantmä-
terimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till markreservatet, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter till-
delas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor nytta 
varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen reglerar 
fastighetens kostnader för framtida drift och underhåll av 
gemensamhetsanläggningen.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom områden markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Utifrån trafikutredningen för Brodal som Kommunen 
tagit fram kommer Exploatörer inom planområdet, via 
exploateringsavtal, delfinansiera väganläggningarna. Det 
kommer ske utifrån nytta och enligt en särskild framtagen 
fördelningsnyckel.

Utökade byggrätter innebär värdestegring av fastigheter inom 
detaljplaneområdet.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (COWI 2020-01-17). 

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-02-06).

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(COWI, 2020-01-17).

 » Riskutredning (Briab, 2020-05-06).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00024 1.1.3.0 
 

  

 

Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler 

kommuninvånare - grafisk profil 

Kulturnämndens beslut 

Att avsluta ärendet om grafisk profil för Kulturhuset.        

Ärendet i sin helhet 

Vid sammanträdet 2017-03-30 beslutade kulturnämnden att återremittera den 

grafiska profil som föreslagits för Kulturhuset för att undersöka dess 

genomslags- och associationskraft i syfte att åstadkomma en tydlig profil och 

avsändare, t ex i en medborgardialog. 

Uppdraget att Kulturhuset ska nå fler besökare blev därefter omhändertaget i 

den verksamhetsidé för Kulturhuset som kulturnämnden beslutade om 2017-

12-18 och som trädde i kraft 2018-09-01. Detta beslut omfattar även arbetet 

med marknadsföring av Kulturhuset. Sedan 2019-01-01 finns en ny verksamhet 

inom Kulturförvaltningen, Publika möten, som har som särskilt uppdrag att 

arbeta utifrån ett besökarperspektiv och utveckla relationen med publiken och 

besökarna. Varje verksamhet i Kulturhuset arbetar därutöver med sin egen 

marknadsföring. 

Med hänvisning till ovanstående är inte längre den föreslagna grafiska profilen 

för Kulturhuset aktuell. Ärendet bör därför avslutas.               

Samverkan 

FSG, 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Kulturförvaltningen 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00079 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, 

Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus och park, på 

vad som idag är industrimark i södra Sjöbo mellan Klintegatan och 

Johannelundsgatan. 

Planområdet gränsar till ett bostadsområde med enhetlig bebyggelsemiljö från 

mitten av 1900-talet, med högt kulturhistoriskt värde. I detaljplanen tas hänsyn 

till denna kulturmiljö, genom att låta närliggande planerade hus samspela i bl.a. 

våningshöjd och takutformning (sadeltak). Den nya bebyggelsen i området ska 

uttryckligen utföras med hög arkitektonisk kvalitet.  

Planen förutsätter rivning av den befintliga småskaliga verkstads-och 

industribebyggelsen i kvarteret, något som i kulturmiljöhänseende här bedöms 

som acceptabelt. 

Planen innebär en förtätning av området och kommer ge 250 nya lägenheter. 

Planområdet ingår i det s.k. urbana stråket Knalleland–Sjöbo, som upptas i 

Borås Stads Översiktsplan, vilket den föreslagna detaljplanen är i 

överensstämmelse med. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2016-1151.                             

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se


Detaljplan för Södra Sjöbo,

Mjölskivlingen 9 m.fl.

BN 2016-1151

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo‑
stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Den nya 
bebyggelsen kommer ha varierande höjd där de högre husen 
ligger närmst Johannelundsgatan och parken. Längs med 
Klintegatan blir det lägre, fyra till fem våningar plus möjlig‑
het vindsvåning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo‑
stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Husen är 
placerade för få ett möte med gaturummet med trädplante‑
ring emellan. På så vis skapas också mer privata rum mellan 
husen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet. 

Planområde
Planområdet ligger i södra Sjöbo mellan Klintegatan och 
Johannelundsgatan och omfattar fastigheterna Mjölskivlingen 
9, 10, 12 och 16 samt del av Torpa-Sjöbo 2:1. Det totala 
planområdet är ca 21000 m² stort varav 2766 m2 är park. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är stadsplanerna P263 
och P339 från 1960 respektive 1968, samt detaljplan P885 
från 1993. De anger allmänt ändamål, industri, industri som 
kan samlokaliseras med bostäder och park för det aktuella 
området.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 i beslut §510 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan för fastigheterna 10 och 16.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har 2016-06-13 
inkommit med ansökan om planbesked för att bygga 5 
stycken flerbostadshus med 5 till 7 våningar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked 
samt att planavtal ska upprättas.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021

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

Det finns inget beräknat datum för byggstart. Området 
kommer troligtvis byggas i flera etapper.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och kulturmiljöer
Planområdet domineras av industrimiljöer med låga, mark‑
omfattande byggnader. Det finns även industribyggnader 
av samma karaktär på andra sidan Johannelundsgatan. Runt 
industribyggnaderna finns grönska på park- och kvarters‑
mark.

Intill planområdet ligger ett bostadsområde med högt 
kulturhistoriskt värde. Det beskrivs i Kulturhistorisk 
byggnadsinventering från 97-98, som en av de bäst bevarade 
bebyggelsemiljöerna från den expansiva och framgångsrika 
tidsperioden under 40- och 50-talet, punkthusen på Mussero‑
nen 8, byggdes på 60-talet, skillnaden går att se i små detaljer 
på de senare punkthusen. Kulturmiljöområdet omfattas av 
fastigheterna Musseronen 1,6, 7 och 8.

Flerbostadshusen inom kulturmiljöområdet är utformade 
på ett varierande sätt, de består av punkt- och lamellhus. 
Lamellhusen är sammankopplade och något förskjutna. 
Fasaderna är genomgående i ljust tegel med orange lutande 
tak. De är mellan 3-5 våningar höga. Tillsammans skapar 
de en enhetlig bebyggelsemiljö och en av de bäst bevarade 
bebyggelsemiljöerna från de utgör även en god representant 
för sin tid och funktion.

Planbeskrivning
Detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl., Borås Stad, upprättad den 15 maj 2020. 

Översiktskarta med planområdet och tillhörande fastigheter markerat.

12

16

10

9

2:1
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I

7

På kartan visas område med högt kulturhistoriskt värde. I området ingår fastigheterna Musseronen 1,6,7 och 8.

Gatuvy över Klintegatan med befintligt industriområde till vänster och Musseronen 8 till höger.

Flygbild över Musseronen 6 och 7 söder om planområdet. Innergård söder om planområdet på fastigheten Musseronen 7 och 6.

76

8

1
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På andra sidan Fristadsvägen är bebyggelsen tätare med 
liknande bebyggelsetypologi, dock fler lamellhus med inslag 
av radhus.

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen är tydligt avgränsad från kulturmiljön 
på andra sidan Klintegatan och detaljplanen har inte som 
syfte att efterlikna den befintliga miljön. Den planerade 
bebyggelsen innebär en högre exploatering och består av 
ca 250 lägenheter i flerbostadshus och ersätter de befintliga 
industribyggnaderna. För att samspela med den omgivande 
bebyggelsen varierar våningsantalet från fyra till fem 
våningar plus vindsvåning mot Klintegatan. Husen med 
fyra våningar placeras närmast den befintliga bebyggelsen 
medan de högre husen placeras mot industriområdet i öst 
längs Johannelundsgatan. Dessa varierar mellan sex och 
elva våningar. Av punkthusens 11 våningar är två våningar 
garage.

Lamellhusen kommer ha sadeltak precis som de befintliga. 

På Mjölskivlingen 12 kommer det bli möjligt att bygga två 
punkthus. Dessa kommer att skilja sig från omgivande 
bebyggelse då dessa kommer att vara högre. Det kommer 
framförallt märkas från Johannelungsgatan. Från Klintegatan 
och Fristadsvägen kommer höjden inte vara lika påtaglig då 
terrängen sluttar mot Johannelundsgatan. 

På följande sidor kommer illustrationer visa den tänkta 
bebyggelsen. Det kommer visas med olika grad av detaljnivå 
på grund av att detaljplanen består av tre olika projekt som 
kommit olika långt i gestaltningsfrågorna.

Situationsplan för fastigheten Torpa-sjöbo 2:1 (Nolingsparken), där det idag finns 
en parkering. I kartan ses höjdsiffror för att jämföra höjderna på bebyggelsen.

Nolingsparken som den ser ut idag.

Punkthusen på Musseronen 8.

PA
RK

PA
RK

L

2019-11-26 Ansvarig: DW Projektnr: 2516.108

155

155

158

1
5
7

Klintegatan

+176

+176

+176

+179

+176

+182

+178,4

+161,9

+172,5

+161



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

Illustration över tillkommande volymer. 

Illustration över tillkommande volymer.
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Visionsbild från Johannelundsgatan 

Situationsplan över ny bebygglese med undantag av Nolingsparken, fastighet Torpa- Sjöbo 2:1. På byggnaderna finns plushöjder, t.ex. +183. Dessa finns på både ny och befintlig 
bebyggelse för att kunna jämföra höjderna.
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Visionsbild för Mjölskivlingen 12 från Johannelundsgatan. Byggnaderna håller liknande höjd som befintlig bostadsbebyggelse sett från Klintegatan och höjs mot industriområ-
det.

Ljus och skuggförhållanden
En sol/skuggstudie är gjord över planområdet när det är 
utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid 
fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsol‑
stånd, mitten av augusti och mitten av december. Studien 
finns som bilaga.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

Urbant stråk
Borås Stads översiktsplan har pekat ut ett antal urbana stråk 
utanför stadskärnan som ska bidra till funktionsbland‑
ning, hållbart resande och att stadsdelar binds samman. 
Stråket Knalleland – Sjöbo har pekats ut som ett sådant. 
Planområdet ligger strax öster om Fristadsvägen, som är en 
del av stråket. Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och 
cykelkopplingar som ger goda förutsättningar för stadsut‑
veckling. I stråket genom Sjöbo finns stor bostadspotential 
då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan väg 42 drogs om.  

Mer om Sjöbos och Fristadsvägens utveckling går att läsa i 
dokumentet Strategisk plan för Sjöbo.

Den tillkommande bebyggelsen medför ett ökat antal 
boende, vilket skapar ett större underlag för service i 
området. Det kan exempelvis gälla restauranger, butiker och 
kollektivtrafik.

Offentlig service
På Sjöbo finns det idag offentlig service som bibliotek, skola, 
förskola och medborgarlabb. Behovet av offentlig verksam‑
het som skola och förskola förväntas öka. Lokalisering av 
bland annat framtida förskola pågår i norra delarna av Sjöbo. 

Kommersiell service 
Kommersiell service finns främst längs Fristadsvägen och 
Sjöbo torg. Översiktsplanen pekar ut Fristadsvägen som 
urbant stråk och kommersiell service koncentreras där. 
Därför är tillskott på bostäder fokus i den här detaljplanen. 
Fler bostäder ökar möjligheterna för kommersiell service.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar mot sydöst och vid den befintliga 
industrin på Johannelundsgatan 37 och 39 finns en brant. 
Bebyggelsen inom planområdet kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer. De byggnader 
som placeras intill branten kommer att vara tillgängliga med 
hissar. Möjlighet finns även att göra en tillgänglighetsanpas‑
sad ramp till parken för Mjölskivlingen 12. Detaljplanen styr 
inte att detta görs, men skapar möjligheten. Möjlighet finns 
att få servitut till parken vilket ger boende på Mjölskivlingen 
12 rätt att passera del av Mjölskivlingen 16 för att nå parken.

Möjlighet finns även att skapa ett tillgängligt stråk genom 
bostadsområdet. Om detta inte görs så går det fortfarande att 
ta sig dit på allmän plats via trottoaren.
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Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar beräkningar utgå från att 
varje bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
För att ta sig med bil från södra Sjöbo och vidare mot Borås 
centrum belastas framförallt Sjöborondellen och Skara‑
borgsvägen samt de cirkulationsplatser som finns längs den 
sträckan. För att ta sig norrut används också Sjöborondellen, 
därefter riksväg 42. Den största påverkan förväntas på 
sträckorna mot centrum, eftersom de flesta resor förväntas gå 
i riktning mot Borås centrum. Att antalet resor ökar behöver 
dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det 
finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och 
cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, 
arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås centrum 
kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, och 
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. Södra 
Sjöbo har goda förutsättningar för att de boende ska välja 
andra färdmedel än bil, vilket talar för att det är positivt med 
förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Bilparkering löses på egen fastighet. Parkeringen behöver 
uppfylla gällande parkeringsregler. Dessa reglerar 11 bilpar‑
keringsplatser per 1000m² BTA. Parkeringsplatserna ska 
finnas inom max 0,4 kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 
minuters promenad.

I Norlingsparken, fastighet Torpa-Sjöbo 2:1 finns det idag 
parkeringsplatser på parkmark. Förslaget innebär att parke‑
ringarna ersätts med bostäder vars parkering placeras under 
mark. Detta innebär ett minksat antal allmänna parkerings‑
platser.

Övergripande trafikfrågor
En trafikutredning kommer att göras för att utreda hur 
Sjöborondellen påverkas av detaljplanen. Denna är planerad 
att genomföras innan granskningen.

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys‑
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals‑
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Johannelundsga‑
tan och Klintegatan. Dessa vägar är också de huvudsakliga 
vägarna in och ut ur området. Söder och öster om planom‑
rådet ligger riksväg 42, som kan användas för att ta sig till 
exempelvis Knalleland, Centrum och Fristad. Johannelunds‑
gatan som idag är en industrigata kommer att försörja både 
kvarvarande industrier och tillkommande bostäder.

Det finns cykelvägar i nära anslutning till det planerade 
området som skapar goda möjligheter för cykel.

Gångtrafik
Längs Klintegatan finns det anlagda trottoarer på båda sidor. 
Johannelundsgatan har en trottoar på östra sidan vägen som 
leder vidare mot ett gång- och cykelstråk. Det kopplar sedan 
till Knalleleden där det finns ett gångstråk in mot centrum.

För att ta sig till västra Sjöbo och Sjöbo torg behöver 
Fristadsvägen passeras. Innan den ersattes av riksväg 42 
utgjorde den en viktig del av trafiknätet för bilar. Av den 
anledningen är Fristadsvägen av bredare karaktär. Det gör att 
övergångsställen blir relativt långa. De är även glest placerade 
(mellan 200-400 meter) vilket försvårar gåendes möjlighet 
att passera vägen. En del av utvecklingen av Sjöbo innebär 
att Fristadsvägen görs om. Detta beskrivs i dokumentet 
Strategisk plan för Sjöbo. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inga nya cykelbanor tillkommer med den nya detaljplanen. 
Runt området finns lokalgator och cykelbanor som ger 
goda förutsättningar för cyklister. Runt planområdet finns 
det cykelbanor som leder mot andra stadsdelar. Det finns 
ett större antal målpunkter inom cykelavstånd, exempelvis 
Sjöbotorg, djurparken, Borås GIF, Almenäs och Knalleland. 
Det gör att det finns goda förutsättningar för en hög andel 
som väljer cykel. 

För att uppfylla kraven för cykelparkering enligt Borås Stads 
parkeringsregler behöver det finnas 25 cykelparkeringar per 
1000m² boendeyta (BTA). 30% av cykelparkeringarna ska 
finnas nära entrén eller finnas inom 35 meter. Resterande ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt vara väderskyddade. 

Kollektivtrafik
Busslinje 1 går mellan Sjöbo och Borås centrum tio gånger 
per timme när den är som mest trafikerad. Tillgängligheten 
till kollektivtrafik från planområdet är därmed god. Närmsta 
busshållplats ligger fem minuter från planområdet, cirka 130 
meter. 
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Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets‑
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Riksintressen
Riksväg 42 som utgör riksintresse ligger ca 175 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detalj‑
planen. Sjöborondellen som ligger närmast planområdet och 
som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet från 
detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka kapaci‑
teten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation bedöms 
inte påverkas negativt.

Cykelleder i orange. Lokalgator i grått.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Med anledning av att det går en järnväg i närheten av 
området är det viktigt att dagvattnet kan fördröjas. Det kan 
ske på flera sätt, till exempel gröna lösningar på tak eller 
parkeringsgarage med gröna bjälklag.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet 
genom damm. Dammen fördröjer och renar dagvatten.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast‑
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 

Karta som visar trafiknät för cyklister. Cykelleder i orange. Lokalgator i vitt.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen‑
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate‑
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärme finns tillgängligt i området.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. 

Utrymme ges i detaljplanen för att öka kapaciteten vid 
befintlig transformatorstation. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand‑
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand‑
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Vegetation inom planområdet
På grund av att marken har använts som industri har en stor 
del av markytan hårdgjorts. Mellan de nuvarande fastighe‑
terna har dock natur bevarats. I det norra området planeras 
en park. Utöver parken kommer det nya bostadsområdet att 
ramas in av trädplanteringar. 

Rekreation
Sjöbo är omgivet av skog. Från planområdet är det 400 meter 
till Trollskogen, 600 meter till Kypeområdet och bortom 
Trollskogen finns Viskan och Rya Åsar. Detaljplanen innebär 
att en närpark kommer skapas i den norra delen av planom‑
rådet. 

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen lagenligt skyddad natur inom eller i närheten 
av planområdet. 

Grönområdesplan
Det finns inget utpekat grönområde inom planområdet. 
Sydöst om planområdet finns det ett klass 4-område. Natur‑
området vid Borås djurpark är ett skogsområde. Förbifart 
Sjöbo går genom området. Området har höga naturvärden.

Norr om planområdet finns Johannelundsparken (17 på 
kartan) som ett klass 3-område. det har betydelse som ett 
grönstråk från Kypeområdet till Trollskogen. Johannelund‑
sparken har höga naturvärden och rekreationsvärden.

Geoteknik och Radon
Jorden i området består av friktionsjord främst i form av 
sandig morän, men ställvisa silt- och mulljordsskikt förekom‑
mer. Provtagningar visar också fyllnadsmaterial i form av 
grusig, siltig sand ned till ca 1,2 – 2,0 m. Området är plant 
och djupet till berg är begränsat. Stabiliteten i området anses 
därför som tillfredsställande. Sättningsbildning bedöms inte 
bli besvärande. (SWECO 2019-10-07)

Schaktslänter bedöms kunna ställas i lutning 1:1,5 för att 
uppnå en tillfredsställande stabilitet i schakten. Slänten är 
dock beroende av schaktdjupet, och kräver flackare slänt ju 
djupare schakten blir. Det bör inte finnas någon belastning 
på släntkrönet eller inom dess direkta närhet. Grundvatteny‑
tan ska ligga, eller sänkas till, minst 0,5 m under lägsta 
schaktbotten. Packning eller fyllning får inte utföras med 
eller mot tjälad jord. (SWECO 2019-10-07)

Grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark. Plat‑
tan utförs då med kantförstyvning på packad sprängstensfyll‑
ning av minst 0,5 m. (SWECO 2019-10-07)

Byggnader ska grundläggas randonskyddande.

Förorenad mark
Fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10 och 16 har undersökts och 
bedömts utifrån risksynpunkt ses inga hinder i dagsläget med 
att omvandla området för bostadsändamål.

Resultatet från de analyser som gjorts på jord och grund‑
vatten visar inte på någon allvarlig föroreningssituation, 
utan indikerar på att det finns en mänsklig påverkan. Endast 
två jordprov visar på halter över naturvårdsverkets riktlinje 

Karta från Borås Grönområdesplan.
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för känslig markanvändning. I Grundvattnet förekommer 
förhöjda halter nickel som gör vattnet otjänligt som dricks‑
vatten.

Sweco ser inga hinder i dagsläget med att exploatera området 
till bostadsmak, men rekommenderar att kommande schakt‑
massor och eventuellt länsvatten kontrolleras och omhänder‑
tas på ett miljömässigt korrekt sätt (SWECO 2020-02-13).

Mjölskivlingen 12 har utretts separat. Resultatet visar ett 
förorenat område i nordöstra delen av fastigheten. Där har 
bensin och diesel påträffats i både jord och grundvatten och 
halterna av de ingående alifater och aromater överskrider 
Naturvårdsverket riktvärde för mindre känslig markanvänd‑
ning (SWECO 2020-02-19). Vidare utredning krävs för 
att avgränsa föroreningen och utreda vilka åtgärder som 
krävs. Föroreningen måste åtgärdas för att platsen ska bli 
lämplig för bostadsändamål. Planbestämmelse har införts 
i plankartan: Startbesked får inte ges för grundläggning av 
byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar på 
aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning.

Utredningar för fastighet Torpa- Sjöbo 2:1 håller på att tas 
fram,.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj‑
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck‑
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ‑
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
I dokumentet Strategisk plan för Sjöbo beskrivs Sjöbos fram‑
tida utveckling med flera områden som kommer omvandlas 
till bostadsområden. Bland annat industriområden och 
Fristadsvägen är exempel på platser som kommer omvandlas. 
Detta kommer innebära att underlaget för kommersiell och 
kommunal service ökar i området. 
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå vid fasad.

Trygghet
För att försöka värna om trygga offentliga ytor så utformas 
bebyggelsen för att möta det offentliga rummet, gatan och 
i viss mån parken. Trygghet handlar dock inte bara om hur 
husen är placerade. Det kan handla om belysning vegetation, 
sikt osv. Mycket av detta styrs inte i detaljplanen utan kan 
påverkas på många sätt för att öka den upplevda tryggheten. 

Mötesplatser
Det skapas en ny offentlig mötesplats i form av en ny park. 
Hur parken kommer att vara utformad eller vad den kommer 
att innehålla är inte bestämt. För de boende i det nya området 
bildas gårdar som skapar halvprivata platser för möten inom 
bostadsområdet.

8. Störningar på platsen
Risk
Delar av området är inom 150 meter från farligt gods. Därför 
har riskerna studerats närmre.

Planområdet ligger på över 100 meters avstånd till Rv42 
där hastigheten är begränsad till 70 km i timmen. Planerad 
markanvändning är flerbostadshus. För flerbostadshus krävs 

ett skyddsavstånd på minst 80 meter för att uppnå en låg 
risknivå. Samma avstånd till Älvsborgsbanan är 40 meter för 
känslig verksamhet vilket uppnås med god marginal.(Över‑
siktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19).

Höjdskillnaden mellan planområdet och farligt gods påverkar 
också risken positivt. Det innebär att risknivån inom planom‑
rådet är tillfredställande låg. I samråd med räddningstjänsten 
har det bedömts att det inte finns behov av ytterligare 
skadebegränsande åtgärder. 

Buller och vibrationer
Planområdet utsätts för buller från omgivande lokalgator 
och Rv 42. Därför har en bullerutredning tagits fram som 
ser till buller och beräkningar fram till 2040. Nedan beskrivs 
utredningen sammanfattat. För mer detaljerad information 
finns bullerutredningen som bilaga tillsammans med övriga 
handlingar. 

Beräkningarna visar att aktuellt byggnadsförslag är under 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga bostads‑
byggnaders fasader.
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.

Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.



6402900

11
67

00

6402900

11
69

00
15

7

16
5

15
6

165

155

158

158

152

15
4

155

15
3

150

155

15
3

15
2

15
0

15
0

14
9

166

16
9

16
6

16
5

170

171

166

158

16
2

161

16
0

161

158

160

16
8 165

16
9

16
6

164

163

169

157

15
515

6

1
2:1 5

9

4
10

8

12

6

1516

5

14

1

Fr
ist

ad
sv

äg
en

Jo
ha

nn
elu

nd
sg

ata
n

Klintegatan

Kl
int

eg
at

an

Nolingsstigen

Nolingsparken

PARK

E

GATA

n1

b1

e1290

B

f1

f2

f2

f2

f2

n3

f1

f1

f1

n3

30-45

b2
+186

b2

+179

f1

e1550

+180

f2n2

n2

n2

b2

30-45

e1250
n4

n3

f2n2

f1

b2

f1

n2

f1

f1

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-05-15

Upprättad 2020-05-15

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000
PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Sjöbo

Mjölskivlingen 9 m.fl.

Samrådhandling

Upprättad 2020-05-15

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Mattias Nilsson
Planarkitekt

Samråd
2020-05-20 DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLATS FÖR SKALSTOCK
Skala: 

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1000 Största byggnadsarea i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Balkong får kraga ut 2 meter från fasad och utanför byggrätt, men

endast 1 meter in på område markerat med n1.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tacktäckning på komplementbyggnader ska förses med sedumtak
eller motsvarande växtlighet.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30-45 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara
planterbart och körbart,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Träd ska finnas längs område markerat med GATA,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n3 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande mint 50 %,  4 kap. 10 §

n4 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande minst 30 %.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken. 
Planavgift ska tas ut för fastigheten Torpa- Sjöbo 2:1.
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n1 Träd ska finnas längs område markerat med GATA,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n3 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande mint 50 %,  4 kap. 10 §

n4 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande minst 30 %.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken. 
Planavgift ska tas ut för fastigheten Torpa- Sjöbo 2:1.
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator.

PARK, innebär att det kommer att skapas en ny offentlig yta 
inom området. Hur parken kommer utformas är inte bestämt.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Gult markerat område med bokstaven B är yta för kvarters‑
mark- bostäder.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där 
den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den 
maximala ljudnivån 70 dBA.

Flertalet av bostäderna inom planområdet erhåller ljudnivåer 
vid fasader som överskrider ekvivalent ljudnivån 50 dBA 
samt 70 dBA maximal ljudnivå.

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att 
en balkong eller uteplats som inte uppfyller riktvärden på 
ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge tillgång 
finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvärden. 
Därför kan en gemensam uteplats anläggas på markplan där 
riktvärde gällande uteplats uppfylls.

När planerat läge för gemensam uteplats tagits fram kan 
vidare beräkning utföras för att säkerställa att riktvärde 
gällande gemensam uteplats uppfylls. Ev. kan det krävas att 
uteplats förses med delvis bullerskydd (avskärmning) för 
uppfyllnad av riktvärde.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt‑
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter‑
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Bebyggandets omfattning
e1 reglerar hur mycket som får byggas i byggnadsarea inom 
området. Siffrorna efter e1 är antalet kvadratmeter på marken 
inom byggrätten.

Prickmark- Prickad mark innebär att man inte få bygga 
någon byggnad på den ytan. Däremot kan markbeläggning 
finnas.

Högsta nockhöjd är den högsta höjden som taket får nå 
upp till. Utöver nockhöjden kan annat sticka upp, som till 
exempel tekniska anläggningar och ventilation.

Högsta totalhöjd innebär att inget får sticka upp ovanför den 
satta höjden. Båda höjdebestämmelser är + höjder. Titta på 
plushöjderna på gatan eller omgivande hus för att jämföra.

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar hur mycket balkonger får kraga ut 
från fasad, mot gata är den begränsad till en meter för att ge 
utrymme åt trädplantering. På övriga delar är det två meter.

f2 reglerar taktäckningen på komplementbyggnader. Denna 
bestämmelse finns för att till viss del kompensera för 
hårdgjora ytor. De fördröjer dagvattenflöden och bidrar även 
visuellt med grönska.

Takvinkeln bestäms vara mellan 30 och 45 grader. Detta gör 
att husen passar in bättre med den befintliga kulturmiljön 
och tar ner skalan jämfört med om det skulle vara platta tak 
med samma nockhöjd.

Utförande
n1 innebär att en trädrad kommer rama in det nya bostads‑
kvarteret. Detta kompenserar till viss del för en ökad 
exploatering och tillför ekosystemtjänster och ger en annan 
skala till gaturummet. 

Bestämmelsen n2 begränsar var det får finnas parkering för 
att säkerställa att det finns tillräckliga gårdsytor. 

n3 säkerställer att det finns gröna ytor för ekosystemtjänster 
och icke hårdgjorda ytor som bland annat kan samla upp 
vatten.

n4 har samma funktion som n3 men med lägre krav på plante‑
rade ytor då ytan även ska ha andra praktiska funktioner som 
kan innebära att mer hårdgjorda ytor behövs.

Adminsitrativ bestämmelse
Det finns en administrativ bestämmelse som ställer krav på 
att området ska saneras innan grunläggning av byggnad får 

ske. Detta beror på att man funnit föroreningar på fastighe‑
ten som måste tas om hand för att marken ska bli lämplig för 
bostäder. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Vision 2025 beskrivs visionen av att det är lätt att förflyt‑
tasig mellan Borås stadsdelar till fots eller med cykel och att 
stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning 
med miljöanpassade transportsystem. Detaljplanen möjlig‑
gör förtätning intill ett urbant stråk och bidrar därmed till 
hållbara transporter

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

 » Bygg för mer buss, cykel och gång. Ny bebyggelse 
prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och 
bidrar till ett effektivare och robustare nät som fler kan 
använda i vardagen.

 » Styrkan kommer inifrån. Bebyggelsen växer i första 
hand genom förtätning, komplettering och omvandling 
inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att 
växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, 
bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i 
den redan byggda miljön. 

 » Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncen‑
treras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum 
och stadsdelstorg. Handel och service samlas lokalt 
och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med 
tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor 
i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum 
utvecklar stråkens stadsmässighet

 » Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred 
blandning som möjligt – av både människor och 
funktioner. Inom samma område samlas och blandas 
bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötes‑
platser, kontor och andra icke-störande verksamheter. 
Bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen 
integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrä‑
vande, transportberoende och störande verksamheter 
placeras utanför den blandade miljön.
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Strategisk plan för Sjöbo
Strategisk plan för Sjöbo pekar ut aktuellt planområde för 
omvandling från industri till bostadsområde.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning 
inom redan tätbebyggt område. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.

Bland kommunens miljömål så bidrar detaljplanen till 
etappmål 4d. Som innebär att andelen resor inom Borås 
Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon‑
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
I dagsläget finns endast en känd exploatör, HSB inom plan‑
området. Borås stad äger del av planområdet och planerar 
den egna marken. Därefter kommer markanvisning ske och 
marken kommer säljas till kommande exploatör.

Känd och kommande exploatör inom planområdet ansvarar 
för samtliga respektive åtgärder gällande utförande och 
kostnader i byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till respektive område. 

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmanna‑
skap. Det innebär kommunen har ansvar för utbyggnad samt 
för framtida drift och underhåll av mark utlagd som allmän 
plats (GATA och PARK) inom planområdet. Exploatörer 
inom planområdet kommer via exploateringsavtal delfinan‑
siera gatu- och parkanläggningarna.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj‑
ning.

Avtal
Markanvisningsavtal kommer att upprättas med 
kommande exploatör gällande Borås Stads del av exploa‑
teringsområdet. Markanvisningsavtalet ska godkännas av 
Kommunstyrelsen, godkännandet är inte ett krav innan 
planens antagande.

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer 
att upprättas mellan Borås Stad och exploatör gällande 
mark som planläggs som kvartersmark och som Borås Stad 
överlåter till exploatör. Köpeavtal ska undertecknas och 
godkännas av Kommunstyrelsen. Godkännandet är ett krav 
innan planens antagande om markanvisningsavtalet godkänts 
av Kommunstyrelsen innan planens antagande.

Ett eller flera exploateringsavtal kommer att upprättas 
mellan Borås Stad och Exploatör/er. Avtalet kan bland 

Utpekade områden för bebyggelse, karta från Strategisk plan för Sjöbo. Detaljpla-
nen är en del av område 5.
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annat reglera medfinansiering av åtgärder på allmän plats‑
mark och överlåtelse av mark planlagd som allmän plats. 
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal med HSB 
undertecknas och godkännas av Kommunstyrelsen. Om 
markanvisningsavtal och köpeavtal tecknats med kommande 
exploatör gällande Borås Stads del av exploateringsområdet 
ska även exploateringsavtalet för denna del godkännas av 
Kommunstyrelsen innan planen antas.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings‑
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna 
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan 
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som 
regleras genom officialservitut, gemensamhetsanläggning 
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses 
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal 
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som 
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut‑
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, 
vatten och avlopp

• Borås Elnät AB, el

• Borås Stad, tekniska förvaltningen, dagvatten och 
belysning 

• Splitvision, fiber

• Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö‑
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon‑
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Mjölskivlingen 9, 10, 12, 
16 med privata fastighetsägare och Torpa-Sjöbo 2:1 som ägs 
av Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Mjölskivlingen 9

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 10

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 12

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 16

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

- Avstår mark ca. 2766 m2, som i detaljplanen utgör 
område för allmän plats (PARK).

Torpa-Sjöbo 2:1

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

- Ny byggrätt för transformatorstation (E) tillskapas. 
Område för tekniska anläggningar (E) kan komma att 
avstyckas till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som 
ledningsrätt eller servitut.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för exempelvis 
gångvägar, grönytor och andra gemensamma anläggningar 
inom kvartersmark som ska vara gemensamma för flera 
fastigheters behov. Dessa fastigheter tilldelas andelstal i 
lantmäteriförrättning utifrån hur stor nytta varje fastighet har 
av anläggningen. Andelstalen reglerar fastighetens kostnader 
för framtida drift och underhåll av gemensamhetsanlägg‑
ningen. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av 
Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning.

Tomtindelning
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Tomtindelningar inom planområdet kommer upphävas. Det 
innebär därefter att lämplig fastighetsbildning kan ske utifrån 
kommande bebyggelse eller kvartersbildning. 

Planområdet berörs av tre beslutade tomtindelningar.

• Tomtindelning från 1963 och för kvarteret Mjöl‑
skivlingen aktbeteckning 1583K-BN336/1963 som i och med 
denna detaljplan upphävs i sin helhet. 

• Tomtindelning från 1965 och för del av kvarteret 
Mjölskivlingen aktbeteckning 1583K-BN65/1966 upphävs 
endast till de delar som ingår i detaljplaneområdet

• Tomtindelning från 1969 och för del av kvarteret 
Mjölskivlingen aktbeteckning 1583K-BN407/1969 upphävs 
endast till de delar som ingår i detaljplaneområdet.

Ledningsrätt

Ledningar som anläggs inom området bör tryggas genom 
upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa‑
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Utökade byggrätter innebär värdestegring av fastigheter inom 
detaljplaneområdet.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatörer av 
området. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag‑
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings‑
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut med undantag av den kommunala fastigheten Torpa- 
Sjöbo 2:1 där planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av 
lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Soundcon, 2019-11-25). 

 » Bullerutredning (Soundcon, 2019-11-2). 

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2019-10-14).

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2019-10-07/08).

 » Markmiljöutredning (Sweco 2020-02-19)

 » Markmiljölutredning (Sweco-2020-02-13

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg‑
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen
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Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu‑
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets‑
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn‑

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑ 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla‑
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo‑
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto‑
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel‑
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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