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Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Röda rummet, måndagen den 13 juni, kl 13.00 
 
Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 13.00-16.00 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 16.00 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 7 juni, hos Ordförande 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 9 juni i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

mailto:linnea.dahlin@boras.se
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Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med mars 2022. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 050 tkr i 
Nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken och Kulturskolan. Årets 
nämndbidrag med denna ökning blir 196 700 tkr.  

Prognosavvikelsen är + 1 670 tkr för helåret.  

Avvikelser  
Stöd till övrig kulturverksamhet  

-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt 
beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten används för att täcka denna 
avvikelse.  

Buffert  

+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med maj 2022 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 
10-dagars 2022-05  
Kulturnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 398 1 405 586 480 106  

Kulturadministration 4 057 9 760 4 067 3 610 457  

Biblioteksverksamhet 18 126 55 171 22 988 18 725 4 263  

Museiverksamhet 7 862 23 432 9 763 6 847 2 916  

Konst och utställningsverksamhet 5 451 10 974 4 572 4 182 390  

Teaterverksamhet 6 434 27 360 11 400 8 203 3 197  

Publika möten 9 342 8 534 3 556 2 938 618  

Stöd till studieorganisationerna  3 500 3 208 3 063 145  

Stöd till övrig kulturverksamhet  4 459 3 771 3 876 -105 -280 

Kulturskolan 13 379 39 823 16 593 12 213 4 380  

Skolbibliotek 3 840 10 332 4 305 3 969 336  

Buffert 0 1 950 812  812 1 950 

Verksamhetens nettokostnader 68 889 196 700 85 621 68 106 17 515 1 670 

Kommunbidrag 83 006 196 700 85 621 85 621   

Resultat jfr med kommunbidrag 14 117 0 0 17 515  1 670 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 14 117   17 515  1 670 

Verksamhetsmått 
Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 338 531 62 859 64 415 66 368 

Antal besökare biblioteken i Borås 650 000 199 873 23 015 38 269 41 448 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 
Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Borås museum 25 000 2 485 886 744 1 091 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 28 742 1 313 7 385 5 626 

Konst och utställningsverksamhet 
Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 11 688 4 666 825 2 038 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

2 000 0 64 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

300 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 
Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Stadsteatern 15 000 5 191 0 1 679 1 133 

Kulturskola 
Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal elever Kulturskolan 2 100  1 950 1 960 1 922 



 
10-dagars 2022-05  
Kulturnämnden 
Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 3 094 142 544 445 

Kulturhuset 
Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Maj 2022 Utfall Maj 2021 Utfall Apr 2022 Utfall Maj 2022 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 97 351 7 003 17 858 19 666 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 050 tkr i Nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken 
och Kulturskolan. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 700 tkr. 
Prognosavvikelsen är + 1 670 tkr för helåret. 
Avvikelser 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten 
används för att täcka denna avvikelse. 
Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 
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Utökat regionalt uppdrag - Konstmuseet  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden ställer sig positiv till ansökan om att Borås Konstmuseum får 
ett utökat uppdrag och blir en del av kultursamverkansmodellen. 

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen vill göra en 
satsning på bildkonsten genom att bland annat låta  Borås Konstmuseum bli en 
del av kultursamverkansmodellen, ytterst beslutas det av Statens Kulturråd. En 
ansökan från regionen kommer att skickas in till Statens Kulturråd under 
hösten 2022. 

Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa 
statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive region. Vilka 
institutioner som ska få ta del av de statliga medlen beslutas av Statens 
Kulturråd efter förslag från regionerna. Textilmuseet och Borås Stadsteater är 
idag en del av kultursamverkansmodellen. Borås Konstmuseum har ett 
regionalt uppdrag men finansieras till största del av Borås Stad. Museet är den 
enskilt mest omfattande verksamheten inom bild- och formområdet inklusive 
skulpturstaden inom regionen bortsett från Göteborgs stad. 

Om ansökan beviljas kommer det att innebära att Borås Konstmuseum får ta 
del av statliga medel. För museet innebär det även ett erkännande och en 
statushöjning. En dialog förs även med Förvaltningen för kulturutveckling 
kring ett utökat uppdrag för museet. Genom samverkan kommun, region och 
stat uppnås en flernivåmodell som stärker hela kulturområdet och specifikt bild 
och form. 

Beslutet expedieras till 
1. Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen 
2. Kulturförvaltningen 
 
 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Intern kontrollplan och riskanalys 2023 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2023 
samt att översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för 
kännedom.    

 

Ärendet i sin helhet 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Arbetet börjar med att 
identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir en intern kontrollplan. 
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 
kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 
riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2023 har fokus varit att identifiera nya 
risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 
förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2022 
till internkontroll planen 2023.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 
hanteras på verksamhetsnivå.  

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2023 
2. Riskanalys 2023 

Samverkan 
FSG 2022-06-07 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 
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Sara Andersson  
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal Brist på delaktighet hos medarbetare 
leder till sämre måluppfyllnad 
 
Riskbedömning 2023 
9 

I enlighet med tillitsresans intentioner måste medarbetare bli mer 
involverade och detaljstyrningen minska. Bristande engagemang 
hos medarbetare med en försämrad måluppfyllelse. Engagerade 
och involverade medarbetare bidrar till förändring och utveckling 
i verksamheterna och ökad måluppfyllelse. 

Måluppfyllnad och 
pulsmätning 

Uppföljning målluppfyllnad 
samt pulsmätningar med 
personal 

Varje år 

3 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Kulturnämnden Tiden för att göra Riskanalysen är för 
kort, så den blir inte grundligt utförd 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Att den gemensamma riskanalysen inte gås igenom 
grundligt 

Att den gemensamma 
riskanalysen inte gås 
igenom och följs upp 

Gemensam analys i nämnd 
i samband med att förra 
årets intern kontrollplan 
rapporteras 

Varje år 

Tjänstepersoner har inte rätt 
förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, vilket gör att vissa uppdrag 
inte blir gjorda 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Att personalen har korrekta roller och förstår sina uppdrag Verksamhetsredovisning i 
tertial 1 och 2, 
samt  årsredovisningen 

Återrapportering till nämnd Varje 
tertial 

Biblioteken Otrygghet/kriminalitet på 
Stadsbiblioteket 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Vandalisering, droganvändning och drogförsäljning 
förekommer. Risken är störst på Stadsbiblioteket och kan 
leda till oro och otrygghet bland personalen och att färre 
användare tar sig till Stadsbiblioteket. 

Antal anmälningar Tillbudsanmälningar, 
rapporter från Securitas 
varje kvartal, rapporter tas 
upp på LSG. 

Varje år 

Borås 
Konstmuseum 

Skador på konstsamlingen då 
magasinen är undermåliga 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade 
utifrån dagens behov. Stora verk får inte plats och står 
direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. 
Dörrpassager är inte anpassade och konst måste packas 
upp utomhus. Räddningstjänsten ser stora brister i 
brandskyddet i samtliga magasin. 

Antal skadade konstverk Genomgång av 
konstsamling och 
dokumentation av skador. 

Varje år 

Försening av nödvändiga åtgärder för 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, 
framställan gjord till LFF 2021 

Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet som 
stängt och slutet. Risk att besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns både 

Kontroll av tillgänglighet Framställan har gjorts till 
LFF 2021 avseende 
säkerhet, arbetsmiljö och 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 
 
Riskbedömning 2023 
12 

publik och personalytor som inte uppfyller dagens krav på 
tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga för rullstolsburna 
samt att de är tunga och det saknas dörröppnare. Museet 
bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar ska kunna vistas och utrymmas 
säkert. Risk för personskador. 

tillgänglighet. Genomgång 
av lokalerna ur olika 
tillgänglighetsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. 

Borås 
Stadsteater 

Minskat publikunderlag 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Nationellt är trenden för teaterbesök nedåtgående. Det 
finns en risk för ett minskat publikunderlag då utbudet av 
aktiviteter och kulturutbud är stort och brett. 

Besök och publikstatistik Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

Kulturskolan Utmaning att rekrytera och behålla 
utbildad personal 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny 
personal/lärare till Kulturskolan, samt att kunna behålla 
befintlig personal. 

Omvärldsanalys i Sjuhärad 
och Göteborgsregionen 

Resultat från 
omvärldsanalysen. Visar på 
en ökad svårighet att 
rekrytera utbildad personal 

Varje år 

Publika Möten Minskat besöks- och publikunderlag 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Publiken och målgrupperna uteblir då nya och andra vanor 
har etablerats under pandemin, vilket är en tydlig trend. 
Besöksbeteendet har förändrats och det finns fortsatt en 
försiktighet att besöka publika kulturarrangemang för den 
traditionella vuxna publiken vilket resulterar i lägre intäkter. 
Däremot sker en snabbare återgång för utbudet riktat mot 
barn och unga. 

Besök och publikstatistik Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

Ramen för medel till föreningarna är för 
liten för att kunna stödja föreningars 
kulturinsatser och utveckling 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Föreningarnas omkostnader har ökat och storleken på 
sökta medel har därför också ökat. Då budgetramen för 
medel till föreningar inte har utökats medför detta att alla 
föreningar för lägre belopp än vad som sökts, ibland så lågt 
som hälften. Antalet föreningar som söker har ökat utan att 
ökade medel har tillsatts. 
Resultatet är att förvaltningen inte kan fullfölja reglementet 
om att stödja kulturföreningar och utveckla kulturlivet i 
Borås. 

Årlig handläggning av 
ansökningar för bidrag och 
stöd till kulturens 
föreningsliv samt aktörer 

Handläggning och 
budgetarbete, kontakt med 
föreningar och aktörer 

Varje år 

De 
kulturhistoriska 
museerna 

Lång framförhållning med avtalen 
påverkar budgetförutsättningar 
 
Riskbedömning 2023 
9 

Avtal för större projekt måste ingås långt i förväg och skrivs 
ofta före budgeten är satt. Tiden för att genomföra 
budgetprocessen är för kort, vilket medför en osäkerhet om 
de medel som finns att tillgå. 

Månadsuppföljningar Tätare uppföljningar och 
planering för kommande 
utställningar 

Varje år 

Borås Museum och nödvändiga 
åtgärder uteblir trots framställan till LFF 
 
Riskbedömning 2023 
12 

Osäkerhet om de nödvändiga renoveringarna som framförs 
till LFF kommer att genomföras. Saknar återkoppling från 
LFF i samband med budget vilket medför att Vård och 
Underhållsplanen inte kan följas. 

Kontinuerlig kontakt med 
LFF och DKM 

Avstämningar genom möten Varje 
halvår 

 



 
Riskanalys 2023 
Kulturnämnden 
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1 Inledning 

2 Regler för Intern kontroll 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Arbetet med att ta fram riskanalys har gjorts av samtliga verksamheter var för sig samt för Kulturnämnden. Bedömningarna är gjorda utifrån sannolikhet och 
konsekvens för varje verksamhet. Risker som inte åtgärdats från föregående år följer med. 

4 Personal 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Skadat förtroende för förvaltningen med en minskad trovärdighet 
Beskrivning 
Medarbetare ska lämna in anmälan om bisyssla för att förhindra att en bisyssla kan vara 
förtroendeskadlig 

4 Nej   

Personal Brister i den långsiktiga kompetensförsörjning 
Beskrivning 
Behov att differentiera yrkesroller och bredda rekryteringen så att kompetensen används 
ändamålsenligt. Kontinuerlig kompetensutveckling (och ev. omställning av verksamheten) 
blir viktigt för att utveckla medarbetare och verksamhet 

6 Nej   

Brist i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Beskrivning 
Arbetsmiljöarbetet måste följas upp bättre för att se om det får effekt och då kunna utveckla 
arbetsmiljön. 

8 Nej   

Brist på delaktighet hos medarbetare leder till sämre måluppfyllnad 
Beskrivning 
I enlighet med tillitsresans intentioner måste medarbetare bli mer involverade och 
detaljstyrningen minska. Bristande engagemang hos medarbetare med en försämrad 
måluppfyllelse. Engagerade och involverade medarbetare bidrar till förändring och 
utveckling i verksamheterna och ökad måluppfyllelse. 

9 Ja   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Budgetprocess      
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Ekonomikluster Risk för att fakturor inte betalas i tid 
Beskrivning 
Om fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna, ex. dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter 
och risk för inkassokostnader. 

6 Nej   

Inköp utanför ramavtal 
Beskrivning 
Risk att inköp görs hos leverantörer där det inte finns upphandling 

9 Nej Information till 
chefer och 
medarbetare, följs 
upp på enhetsnivå 

 

Risk för att attestreglementet inte efterlevs 
Beskrivning 
Attestreglementet förtydligar regler och riktlinjer kopplat till ekonomiska transaktioner. 
Attestreglementet berör flera områden som är viktiga att ha koll på som beslutsattestant. 

6 Nej   

Risk för brister i kundfakturaprocessen 
Beskrivning 
Risk för att kostnader för nyttjade tjänster inte faktureras. 

9 Nej Följs upp på 
enhetsnivå. 

 

Risk för ekonomiska handlingar inte arkiveras redovisningsmässigt korrekt. 
Beskrivning 
Räkenskapsmaterial ska sparas i ordnat skick och på ett överskådligt sätt i 10 år. 

9 Nej Information till 
chefer och 
medarbetare, följs 
upp på enhetsnivå 

 

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Kulturnämnden Handlingarna finns inte tillgängliga i Ciceron 
Beskrivning 
Att handlingarna inte kommer ut, bristande information 

4 Nej   

Hot/våld mot förtroendevald 
Beskrivning 
Som förtroendevald kan man utsättas för hot och våld 

4 Nej Förvatntingen tar 
vidare åtgärden att 
ett kriskort bör 
utformas och ges till 
alla politiker. 

 

Bristande transparens mot invånare (medborgare) 
Beskrivning 
Ledamöter i nämnden är inte transparanta mot invånarna 

4 Nej   

Tiden för att göra Riskanalysen är för kort, så den blir inte grundligt utförd 
Beskrivning 
Att den gemensamma riskanalysen inte gås igenom grundligt 

9 Ja   
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Otydlighet, information och brist på öppenhet 
Beskrivning 
Bristande underlag från presidiet 

6 Nej   

Tjänstepersoner har inte rätt förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, vilket gör att vissa 
uppdrag inte blir gjorda 
Beskrivning 
Att personalen har korrekta roller och förstår sina uppdrag 

9 Ja   

Biblioteken Otrygghet/kriminalitet på Stadsbiblioteket 
Beskrivning 
Vandalisering, droganvändning och drogförsäljning förekommer. Risken är störst på 
Stadsbiblioteket och kan leda till oro och otrygghet bland personalen och att färre användare 
tar sig till Stadsbiblioteket. 

9 Ja   

Nya uppdrag kräver resurser som påverkar budget (inom ramen) 
Beskrivning 
Bibliotekens grunduppdrag är att hålla biblioteken öppna och arbeta för att främja läsning, 
bildning och ett demokratiskt samhälle. Många vill samarbeta med biblioteken och nya 
arbetsuppgifter och uppdrag kräver tid och resurser, något som riskerar att gå ut över 
grunduppdragen. 

4 Nej   

Budget saknas för att täcka all renovering av biblioteken 
Beskrivning 
Renovering av biblioteken finns inte med i budget och måste äskas för vid varje tillfälle. svårt 
att styra över samt svårighet att planera verksamhetens ekonomi. 

6 Nej   

Brist i datasäkerheten för bibliotekssystemet 
Beskrivning 
Det finns risk att bibliotekssystemet kan hackas eller utsättas för cyberattacker. 

6 Nej   

Målet för skolbiblioteksprogrammet uppnås inte 
Beskrivning 
Låg bemanning ger en risk för att skolbiblioteksprogrammets mål inte nås. Splittrade tjänster 
(fördelade på flera skolor) gör det svårt att rekrytera och vi är inte en attraktiv arbetsgivare. 

8 Nej   

Borås Konstmuseum Bortprioritering av uppdrag om inte resurser tilldelas för genomförandet 
Beskrivning 
Konstmuseet har brister i den digitala tillgängligheten då det saknas resurser för att göra 
dessa åtgärder. 

9 Nej Konstmuseet har 
tilldelats medel från 
förvaltningens 
digitaliseringsbudge
t, arbete påbörjar 
under 2022.  

 

Skador på konstsamlingen då magasinen är undermåliga 
Beskrivning 
Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade utifrån dagens behov. Stora verk får 
inte plats och står direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. Dörrpassager är 
inte anpassade och konst måste packas upp utomhus. Räddningstjänsten ser stora brister i 
brandskyddet i samtliga magasin. 

9 Ja   

Försening av nödvändiga åtgärder för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, framställan 
gjord till LFF 2021 

12 Ja   
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Beskrivning 
Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet som stängt och slutet. Risk att besökare 
uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns både publik och personalytor som inte 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga för rullstolsburna samt att 
de är tunga och det saknas dörröppnare. Museet bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett 
eventuella funktionsnedsättningar ska kunna vistas och utrymmas säkert. Risk för 
personskador. 

Logistiska problem medför stängning av museet minst 15 veckor per år vid installation av 
nya utställningar 
Beskrivning 
Samtliga rum är genomgångsrum vilket gör att man inte kan stänga av rummen vid nya 
utställningar, 
Lokalerna disposition  är inte optimal då alla rum är genomgångsrum vilket gör att hela 
museet måste strängas vid varje ombyggnad, minst 15 veckor per år. 

8 Nej   

Borås Stadsteater Minskat publikunderlag 
Beskrivning 
Nationellt är trenden för teaterbesök nedåtgående. Det finns en risk för ett minskat 
publikunderlag då utbudet av aktiviteter och kulturutbud är stort och brett. 

9 Ja   

Kulturskolan Barn och ungdomar erbjuds inte plats på Kulturskolan 
Beskrivning 
Inom befintlig budget för personal och verksamhet kan inte alla sökande beredas plats på 
Kulturskolan. 

8 Nej   

Utmaning att rekrytera och behålla utbildad personal 
Beskrivning 
Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny personal/lärare till Kulturskolan, samt 
att kunna behålla befintlig personal. 

9 Ja   

Publika Möten Minskat besöks- och publikunderlag 
Beskrivning 
Publiken och målgrupperna uteblir då nya och andra vanor har etablerats under pandemin, 
vilket är en tydlig trend. Besöksbeteendet har förändrats och det finns fortsatt en försiktighet 
att besöka publika kulturarrangemang för den traditionella vuxna publiken vilket resulterar i 
lägre intäkter. Däremot sker en snabbare återgång för utbudet riktat mot barn och unga. 

9 Ja   

Nya uppdrag utan en utökad budgetram medför minskat antal aktiviteter och att uppdragen 
inte kan genomföras 
Beskrivning 
Verksamhetsbudgeten påverkas stort då det kommer nya uppdrag utan att medels tillsätts. 
Det medför att vi inte kan utveckla uppdrag eller genomföra aktiviteter som planeras, vilket 
främst påverkar utbudet riktat till barn och unga. 

9 Nej Medel har tillsatts 
under 2022, 
avvaktar resultat 
och analys.  

 

Ramen för medel till föreningarna är för liten för att kunna stödja föreningars kulturinsatser 
och utveckling 
Beskrivning 
Föreningarnas omkostnader har ökat och storleken på sökta medel har därför också ökat. 
Då budgetramen för medel till föreningar inte har utökats medför detta att alla föreningar för 

12 Ja   
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lägre belopp än vad som sökts, ibland så lågt som hälften. Antalet föreningar som söker har 
ökat utan att ökade medel har tillsatts. 
Resultatet är att förvaltningen inte kan fullfölja reglementet om att stödja kulturföreningar och 
utveckla kulturlivet i Borås. 

Alla verksamheter      

IT/Telefoni 
(Ekonomikluster) 

     

De kulturhistoriska 
museerna 

Högre arbetsbelastning i samband med stora och kostsamma utställningar 
Beskrivning 
Större utställningar ställer högre krav på personal, budget och säkerhet. 

6 Nej   

Lång framförhållning med avtalen påverkar budgetförutsättningar 
Beskrivning 
Avtal för större projekt måste ingås långt i förväg och skrivs ofta före budgeten är satt. Tiden 
för att genomföra budgetprocessen är för kort, vilket medför en osäkerhet om de medel som 
finns att tillgå. 

9 Ja   

Borås Museum och nödvändiga åtgärder uteblir trots framställan till LFF 
Beskrivning 
Osäkerhet om de nödvändiga renoveringarna som framförs till LFF kommer att genomföras. 
Saknar återkoppling från LFF i samband med budget vilket medför att Vård och 
Underhållsplanen inte kan följas. 

12 Ja   

Samarbetet mellan Borås Museum och De sjuhäradernas kulturhistoriska förening 
försämras 
Beskrivning 
Museet och föreningen har delvis olika syn på hur museet ska drivas. 

6 Nej   

7 Riskmatris 

K
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en
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4 

4 

 

8 
 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

3 2 15 

25 23 11 10 6 

32 30 
27 26 24 21 20 19 
17 14 13 8 7 5 33 22 
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2 
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1 

1 
 

2 
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4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 34 
 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Bisyssla 1 Skadat förtroende för förvaltningen med 
en minskad trovärdighet 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Kulturnämnden 2 Handlingarna finns inte tillgängliga i 
Ciceron 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

3 Hot/våld mot förtroendevald 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Förvatntingen tar vidare åtgärden att 
ett kriskort bör utformas och ges till 
alla politiker. 

4 Bristande transparens mot invånare 
(medborgare) 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

5 Tiden för att göra Riskanalysen är för 
kort, så den blir inte grundligt utförd 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

6 Otydlighet, information och brist på 
öppenhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 Tjänstepersoner har inte rätt 
förutsättningar att fullgöra sina uppdrag, 
vilket gör att vissa uppdrag inte blir 
gjorda 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

9 4 1 34 31 28 29 18 16 12 

17 17 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Budgetprocess         

Biblioteken 8 Otrygghet/kriminalitet på 
Stadsbiblioteket 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

9 Nya uppdrag kräver resurser som 
påverkar budget (inom ramen) 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

10 Budget saknas för att täcka all 
renovering av biblioteken 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

11 Brist i datasäkerheten för 
bibliotekssystemet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

12 Målet för skolbiblioteksprogrammet 
uppnås inte 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Borås 
Konstmuseum 

13 Bortprioritering av uppdrag om inte 
resurser tilldelas för genomförandet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Konstmuseet har tilldelats medel 
från förvaltningens 
digitaliseringsbudget, arbete 
påbörjar under 2022.  

14 Skador på konstsamlingen då 
magasinen är undermåliga 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

15 Försening av nödvändiga åtgärder för 
arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet, 
framställan gjord till LFF 2021 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

16 Logistiska problem medför stängning av 
museet minst 15 veckor per år vid 
installation av nya utställningar 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Borås Stadsteater 17 Minskat publikunderlag 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kulturskolan 18 Barn och ungdomar erbjuds inte plats 
på Kulturskolan 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Utmaning att rekrytera och behålla 
utbildad personal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Publika Möten 20 Minskat besöks- och publikunderlag 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

21 Nya uppdrag utan en utökad budgetram 
medför minskat antal aktiviteter och att 
uppdragen inte kan genomföras 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Medel har tillsatts under 2022, 
avvaktar resultat och analys.  

22 Ramen för medel till föreningarna är för 
liten för att kunna stödja föreningars 
kulturinsatser och utveckling 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Ekonomikluster 23 Risk för att fakturor inte betalas i tid 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

24 Inköp utanför ramavtal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Information till chefer och 
medarbetare, följs upp på 
enhetsnivå 

25 Risk för att attestreglementet inte 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

26 Risk för brister i kundfakturaprocessen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp på enhetsnivå. 

27 Risk för ekonomiska handlingar inte 
arkiveras redovisningsmässigt korrekt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Information till chefer och 
medarbetare, följs upp på 
enhetsnivå 

Personal 28 Brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjning 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

29 Brist i uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

30 Brist på delaktighet hos medarbetare 
leder till sämre måluppfyllnad 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Alla verksamheter         

IT/Telefoni 
(Ekonomikluster) 

        

De kulturhistoriska 
museerna 

31 Högre arbetsbelastning i samband med 
stora och kostsamma utställningar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

32 Lång framförhållning med avtalen 
påverkar budgetförutsättningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

33 Borås Museum och nödvändiga 
åtgärder uteblir trots framställan till LFF 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

34 Samarbetet mellan Borås Museum och 
De sjuhäradernas kulturhistoriska 
förening försämras 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Bibliotek, Mötesplats Kristineberg  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden vill att Lokalförsörjningsförvaltningen hittar en ny permanent 
lokalisering för ett bibliotek inom området Kristineberg/Göta/Gässlösa där 
samverkansmöjligheter finns med de verksamheter som finns på Mötesplats 
Kristineberg idag. Tills en permanent lösning hittats måste evakueringslokal 
inom aktuellt område finnas för verksamheten. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalen för Mötesplats Kristineberg har sagts upp av fastighetsägaren den 30 
april 2022 och berörda verksamheter måste ha lämnat lokalerna senast 31 
januari 2023. Fastighetsägaren har erbjudit de kommunala verksamheterna 
inom nuvarande Mötesplats Kristineberg möjlighet att få tillgång till nya lokaler 
i samband med att en ny byggnad uppförs på samma lokalisering. Lokalerna 
som erbjuds ligger i källar- och entréplan och det kommer att byggas bostäder 
på våningarna ovanför. De kommunala verksamheter som berörs är öppen 
förskola, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och mötesplats för seniorer.  

Samtliga kommunala verksamheter som berörs är överens om att de nya 
lokalerna i förslaget inte är ändamålsenliga, bland annat sker insläpp av solljus 
till flera av verksamheterna endast från framsidan av byggnaden. Lokalen 
erbjuder inte heller möjlighet till den samverkan som behöver finnas mellan 
verksamheter. Det finns inte i förslaget tillräckligt med parkeringsmöjligheter 
för personal och besökare och en oro finns kring om tryggheten för barnen kan 
säkras då entrén till öppen förskola i förslaget ligger utmed trafikerad väg. 

Prövning av barnets bästa 
Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 
rör barn. I det här fallet borde det finnas bättre lösningar för de barn som vill 
besöka berörda verksamheter. Alternativ som är säkrare och där det är enklare 
att hitta samverkanslösningar mellan verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
1. Förslagsskiss Mötesplats Kristineberg 

Samverkan 
Har samverkats på LSG 220601 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
3. Förskolenämnden 
4. Vård- och äldrenämnden 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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BTA TYPPLAN
NAMN AREA

PLAN 4
BTA HUS 1 1248,3 m²
BTA HUS 2 545,3 m²
BTA HUS 3 412 m²
BTA HUS 4 412 m²

2617,6 m²

BOA TYPPLAN
LÄGENHET AREA

PLAN 4
1rok 374,1 m²
12 374,1 m²
2rok 1037,2 m²
26 1037,2 m²
3rok 668,3 m²
9 668,3 m²
SUMMA: 47 2079,6 m²

BOA/BTA= 0,794
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Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje (underlagskarta: Lantmäteriet). 
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II VIIVIIVIIVII

IVIVIVIVIV
VIVI

IIIIIIIII
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Paark

KristinebergsparkenKrKr sstinin sp n

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget (maximalt). 

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff 
Arkitektur och Ramboll). 

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN 5

ILLUSTRATIONSPLAN  FRÅN DETALJPLANEN

PLANERAD FRAMTIDA 
FÖRSKLOLA

PLANERAD FRAMTIDA 
ÄLDREBOENDE

Illustration från gällande detaljplan som visar eventuellt framtida utveckling av området
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SITUATIONSPLAN 

Innergård/takterrass

Väg fram till hus 3 & 4 ska vara 
en räddningsväg 3 m bredd.  
OBS dels utanför tomtgränsen

Angöringsplats 
trapphus/entré

Hus 1
Verksamhet plan 1-2
Flerbostadshus plan 3-9

Hus 4

Hus 2

Hus 3

Angöringsplats 

Entré
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BOENDEPARKERING

PLAN 1
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10,4 m²
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RWC
5,3 m²
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86,8 m²

MED.SERV
6,8 m²

wc

PLAN 2 - MÖTESPLATS

22/02/18 ANSVARIG: MBPROJ. NR: 2521.061

A002

GISSEBERGET 1

2022.03.08
GISSEBERGET 1, BORÅS

Proj. nr: 25 21.061

B1

A1

B2

B3 B4

B5

B6

B7

B8 B9 B10B11 B12 B13

8459
10
82

0
8458

40,8 m²40,8 m²
2rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

55,9 m²55,9 m²
2rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

40,8 m²40,8 m²
2rok

55,9 m²55,9 m²
2rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

74,8 m²74,8 m²
3rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

73,8 m²73,8 m²
3rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

73,8 m²73,8 m²
3rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

50,4 m²50,4 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok73,8 m²73,8 m²

3rok
73,8 m²73,8 m²
3rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

35,2 m²35,2 m²
2rok

31,2 m²31,2 m²
1rok

31,2 m²31,2 m²
1rok 73,8 m²73,8 m²

3rok

42 m²42 m²
2rok

42 m²42 m²
2rok

TYPPLAN (4-7)

22/02/11 ANSVARIG: MBPROJ. NR: 2521.061

A004

GISSEBERGET 1

BTA TYPPLAN
NAMN AREA

PLAN 4
BTA HUS 1 1248,3 m²
BTA HUS 2 545,3 m²
BTA HUS 3 412 m²
BTA HUS 4 412 m²

2617,6 m²

BOA TYPPLAN
LÄGENHET AREA

PLAN 4
1rok 374,1 m²
12 374,1 m²
2rok 1037,2 m²
26 1037,2 m²
3rok 668,3 m²
9 668,3 m²
SUMMA: 47 2079,6 m²

BOA/BTA= 0,794

20%

55%

25%

7 av 8

BESÖKSPARKERING

ENTRÉ -
MÖTESPLATSEN MFL

ENTRÉ 
FÖRSKOLAN

ENTRÉ - HUS 1, 3, 4

BOENDEPARKERING

PLAN 2 - ENTRÉVÅNING

ENTRÉ
BIBLIOTEK

ENTRÉ 
BOSTÄDER



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Erik Lagerborg 
Handläggare 
076 888 8204 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-19 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00045 3.6.6.25 
 

  

 

Avtal med Cuesupport 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att teckna avtal med Cuesupport, avtalet gäller 
underhåll och service av råssystem på Borås Stadsteater.         

Ärendet i sin helhet 
2018 installerades ett nytt digitaliserat råssystem på Borås stadsteaters stora 
scen. Systemet som installerades var tillverkat och levererat av en belgisk firma 
vid namn TrekWerk. I samband med ombyggnationen gick TrekWerk i konkurs 
och därmed blev alla tidigare ingångna avtal avslutade. Ett av de avtal som 
avslutats var avtalet om service och underhåll. Under denna period har Borås 
Stadsteater kunnat få systemet besiktigat, och skött enklare underhåll genom 
samtal mellan DEKRA som utför besiktning och Torsten Nobling från AIX 
som var konsulten i ombyggnationen.  

År 2021 var TrekWerks rekonstruerade firma CueSupport i den fasen att de 
kunde skicka ut förslag på service och underhåll avtal till sina tidigare kunder. 
De äger systemen och är den enda leverantören av den tjänsterna som gäller 
service och underhåll för teaterns system. 

Avtalet har gåtts igenom och granskats av Stadsteatern, och efter konsultation 
av Torsten Nobling (AIX), är det bästa förslaget att välja Extended SLA på 5 
år, med en kostnad som uppgår till €41 244,13 per år. I det avtalet ingår en årlig 
inspektion med service och underhåll där alla kostnader är täckta. I de 
kostnaderna ingår även material och transportkostnader för preventiva byten av 
delar i maskineriet. Om delar av maskineriet går sönder får vi dessa ersatta till 
en kostnad om € 8 600 per år. Teatern får alla uppgraderingar av mjukvara som 
släpps och om CueSupport får felmeddelande från vårt system så kontaktar de 
oss. I avtalet ingår också tillgång till support hela dygnet även om det inte är 
allvarliga fel utan bara enkla frågor. Skulle det vara så allvarliga fel att 
CueSupport behöver skicka personal till teatern så ingår även de kostnaderna i 
avtalet. Avtalet innehåller regelbunden utbildning för personalen i handhavande 
av systemet samt att om vi blir tvungna att ställa in föreställningar på grund av 
systemet blir vi ersatta för sålda biljetter, upp till en kostnad om €50 000 om 
året.      



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Avtal för tjänster upp till fem basbelopp beslutas av Kulturnämnden enligt 
delegationsordning. Kulturnämnden beslutar härmed att teckna avtal med 
Cuesupport, för underhåll och service av råssystem på Borås Stadsteater.         

 

Beslutsunderlag 
1. Avtal med Cuesupport 
                                

Samverkan 
FSG 6 april 2022 

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stadsteater, Erik Lagerborg 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Regular Annual Maintenance / Basic / Extended

Service Level Agreement (SLA) – Installations

Version: 01122021

Reference nr.: SC2202 - project nr. 9267

Location Borås Stadsteater

Address PA Halls Terrass

Zip code & place 504 56  Borås 

Country Sweden

Start date agreement 01-01-2022

Duration agreement 5 year

Costs per year excluded VAT

 Regular Annual Maintenance € 23.465,53 /year

 Basic SLA € 26.277,73 /year

 Extended SLA € 41.244,13 /year

The undersigned:

The Principal

Name Borås Stadsteater

Address PA Halls Terrass

Zip code & Place 504 56 Borås 

Country Sweden

Legally represented by Erik Lagerborg

( " the Principal ").

and

The Contractor

Name CueSupport B.V.,

Address Pampuslaan 212,

Zip code & Place 1382 JS  Weesp,

Country Nederland.

Legally represented by Mr. R.A. Brackman

("the Contractor").

The undersigned may also be referred to separately or collectively as “party” and “parties” and 

hereby declare to have agreed a Service Level Agreement in accordance with SLA No. SC2202.

● CueSupport B.V. ● Pampuslaan 212 ● 1382 JS  Weesp ● The Netherlands ● tel  +31 (0)88 283 0000 ● 
● VAT (BTW) NL860597453B01 ● IBAN NL25 RABO 0349 5348 37 ● Trade Register (KvK) 76349594 ●
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Article 1. This Agreement 

1.1 The Contractor shall undertake to carry out and the Principal shall commission the Contractor with 

carrying out the work as described in article 1, paragraph 5 to the stage technical installation as 

described on the cover page, (“the Installations)” as described in this Agreement. 

1.2 The Installations stated in article 1, paragraph 1 shall include the installations and installation parts as 

described in annex 1 these being the delivered and ready-to-use technical stage installations, computer 

equipment, operating and software programs supplied by the Contractor to the Principal in accordance 

with the reference number stated in this annex. 

1.3 If there are also installations and installation parts supplied by third parties to the Principal and these are 

supplied ready to use and where envisaged under this Agreement, these shall be described in annex 1a and 

belong to the Installations provided for under article 1, paragraph 1. 

1.4 The Contractor declares on signing this Agreement to have taken full knowledge of the current nature, 

scope and technical and functional state of the Installations envisaged under this Agreement as described 

in the annex 1 and annex 1a at the time of signing this Agreement.   

1.5 The work to be carried out by the Contractor on the Installations based on this Agreement shall include: 

a) service work as provided for in article 3. 

b) replacing components and parts as provided for in article 4. 

c) guaranteeing safety as stated in article 5. 

d) rectifying malfunctions as described in article 6. 

1.6 Adjustment of the Installations as provided for in article 7 shall be outside the scope of this Agreement. 

 

Article 2. Carrying out of this Agreement 

2.1 The Parties shall appoint contact persons for the purpose of carrying out this Agreement and shall 

establish this in writing stating the powers of these contact persons with the respective overview of these 

being attached as annex 2. The Parties shall inform one another in good time as to changes regarding the 

contact persons and/or contact details in the annex. 

2.2 The Contractor shall guarantee that the work shall always be carried out by specialists and qualified 

personnel. The Contractor shall have sufficient technical and supervisory personnel available to assist in 

the proper carrying out of the work.  

2.3 The time of the work shall be established in consultation between the Principal and the Contractor but 

outside the period of school holidays in the Contractor’s country, unless otherwise specified in annex 3. 

The Contractor shall at the start of each calendar year provide a schedule stipulating the proposed details 

of the work and the indication as to the nature and scope of the work. For the purpose of the annual 

planning, the Principal shall maintain a logbook in which supposed deficiencies are noted as far as these 

are not stored in the digital logbook that forms part of the Installations and that can be read by the 

Contractor. The Contractor shall agree the actual planning with the Principal. The Principal shall take 

account in its planning of the work expected on workdays and the Contractor’s normal workdays 
(between 08.00 and 18.00 local time) and it shall preferably make a consecutive period available (unless 

agreed otherwise as stated in annex 3). No later than one week before commencing the work, the 

Contractor shall provide the Principal with the definitive schedule with the statement from the employee 

considered as the responsible contact person as well as an overview, with name and contact information, 

of all personnel of the contractor, who will be work on site. 

2.4 The Principal shall ensure that the Contractor, for the purpose of work under this Agreement within the 

building shall have free and unconditional access to the Installations and this shall be accessible to the 

Contractor in such a way as to enable it to properly carry out its work directly and in no way hindered by 

the Principal. 

2.5 The Contractor shall report to the Principal’s respective contact person on location before starting work. 

The Contractor shall again report to the contact person on completing the work. 

2.6 The Contractor shall arrange for its own tools, instruments, and other aids for carrying out the work. 

These tools, instruments and other aids shall satisfy current safety requirements. For principals outside 

the Netherlands, this means that they shall provide test weights. 

2.7 To the work, the Principal shall provide the necessary utilities such as water and electricity as well as but 

at the entire risk of the Contractor, technical materials, as far as these are available. 
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Article 3. Service work 

3.1 The Contractor shall inspect and control once a year the Installations according to the inspection and 

service matrix enclosed as annex 3 to establish whether these are in good condition and will be able to 

continue functioning in accordance with the requirements of the Installations. For the Installations in 

annex 1, these requirements are those demanded on delivering these Installations. For the Installations in 

annex 1a, the requirement is to maintain the status on entering into this Agreement.  

3.2 The Contractor shall carry out service work on the Installations once a year according to annex 3, the 

registered, supposed deficiencies of article 2, paragraph 3 and the findings of the inspection as stated in 

article 3, paragraph 1 to ensure that the Installations can continue to function with the highest level of 

reliability, operational safety, security, and efficiency according to the established aforementioned 

requirements. Included in the service work and therefore also in the price of this Agreement shall be the 

cleaning of moving parts and all small items and parts associated with and applied to the service work 

including lubricants, packaging material, bolts, nuts, bearings, and suchlike.  

3.3 If the inspection as provided for in article 3, paragraph 1 shows among other things that more and/or 

other service work shall be necessary than has been indicated in annex 3 of this Agreement including 

among other things the temporary or definitive moving of components or parts, the Contractor shall, 

immediately following discovery of this, issue a written report of recommendation to the Principal 

together with an itemized offer for the recommended work. After receiving written approval or a written 

order from the Principal, this work shall as far as possible be carried out at the same time as or following 

the already planned service work. 

3.4 The Contractor shall submit to the Principal a service report for approval no later than 20 days after 

completing the service work. The service report shall to this effect contain at least a description of the 

findings of the inspection and of the service work carried out with a specification of the material used. 

This shall also contain any recommendations and points of consideration for the next completion period 

relating to the service work. 

3.5 The Contractor shall guarantee the quality and expertise of its own work and that of subcontractors 

engaged by the Contractor for a period of 12 months after the Principal has approved the service work. 

 

Article 4. Replacing components and parts 

4.1 During the inspection as provided for in article 3, paragraph 1, the Contractor shall establish what 

components or parts have reached the end of their technical and/or functional service life or shall have 

done so within the foreseeable future and which could hinder the good working of the installations in 

accordance with the respective requirements. 

4.2 It is stated in annex 4, if applicable, which replacement of components and parts (type and number) 

and/or up to what maximum total component amount replacement is included in the price of this 

Agreement but not being the small items and parts stated in article 3, paragraph 2. This replacement work 

may be carried out without prior written approval from the Principal and shall as far as possible be carried 

out at the same time as or following scheduled service work and shall be stated in the service report. 

On the end date of the current contract year, any part of this component amount that is not used will 

expire and can no longer be claimed in de following contract year. 

4.3 If it emerges from the inspection as stated in article 3, paragraph 1 that more and/or other replacements 

than are included in this Agreement are necessary, the Contractor shall submit to the Principal a written 

report in advance following the establishment of this together with an itemized offer for the 

recommended replacements. After receiving written approval or written order from the Principal, this 

replacement work shall as far as possible be carried out at the same time as or following the already 

planned service work and stated in the service report. 

4.4 If annex 1a applies, the Contractor shall also replace components or parts of the respective installations 

that may affect its proper functioning, however only if these are still available as standard. The Contractor 

shall submit a written report of recommendation in advance, directly after discovery, to the Principal 

together with an itemized offer for the recommended replacements. If the non-availability of components 

or parts hinders the proper functioning of the respective part of the installation, the Contractor and the 

Principal shall enter in consultation with one another in order to reach a suitable solution. 
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4.5 As part of this Agreement, software updates are delivered and installed as far as this is necessary for 

maintaining the functionality as was necessary on delivery of these installations. The Contractor shall only 

apply updates that meet the safety standards as were required on delivering these installations. The 

Contractor shall, on installing such updates, arrange for sufficient training material for any aspects that 

have been changed. The updates shall be installed in consultation with the Principal. 

4.6 Excluded from replacement under this Agreement shall be the components or parts that are damaged as 

a result of malfunctions caused due to improper use by the Principal, this being use contrary to 

instructions given by the Contractor for this purpose. 

4.7 For replacing components and parts, the Contractor shall use new identical components and parts of a 

similar quality. 

4.8 Apart from the suspension of production or delivery, for example, by technological developments of the 

installations in annex 1 Applied components and parts, the Contractor shall guarantee the availability of 

the components or parts used in annex 1 or functionally equivalent components and parts during the 

technical life span as was required on delivery of these installations. If not required or established during 

delivery, an average technical life span of the components and parts used, amounting to 10 years shall be 

considered. 

4.9 The replaced components, parts, (packaging) material and discharged waste shall be disposed of by the 

Contractor directly and in accordance with the relevant norms and regulations. 

4.10 Without prejudice to the normal legal guarantee, newly placed components and/or parts shall be subject 

to a factory guarantee of at least 12 months following installation and commissioning or longer in 

accordance with the factory guarantee as offered by the supplier of the respective product. 

4.11 The Contractor shall hold sufficient standard parts (industrial standard) and essential components of the 

installations in annex 1 in stock to minimize delivery times for replacement. 

 

Article 5. Guaranteeing safety 

5.1 The Contractor shall ensure that the installations in annex 1 and 1a satisfy and continue to satisfy the 

safety norms as declared applicable to the installations in annex 1 and 1a on supply and turnkey delivery 

and are established during delivery. The Contractor shall verify this during the inspection as in article 3, 

paragraph 1 and shall submit an annual declaration as part of the service report as described in article 3, 

paragraph 4. 

5.2 If the inspection as in article 3, paragraph 1 shows that more and/or other service work or replacements 

than are included in this Agreement are necessary in order to guarantee safety, the Contractors shall 

submit to the Principal a written report of recommendation in advance, directly after this has been 

discovered, together with an itemized offer for the recommended work or replacements. In departure 

from article 3, paragraph 3 and article 4, paragraph 4, this work, and replacements, as far as these are 

urgent from the point of view of safeguards and security shall be carried out following discovery but 

agreed verbally with the Contractor. 

5.3 The Installations as stated in annex 1 shall be certified on delivery verifying their satisfaction of the safety 

norms declared applicable on supply and turnkey delivery. These Installations as stated in annex 1 shall be 

re-inspected by an authorized independent body. The provision of the necessary assistance by the 

Contractor to the appointed authority shall be part of this Agreement. The re-inspection shall be carried 

out on behalf of and at the expense of the Principal unless stated in annex 3 that the re-inspection at the 

interval provided for in annex 3 shall form part of this Agreement and shall be carried out by the 

Contractor. The Principal shall ensure that the re-inspection shall take place in the period in which service 

work is scheduled and that the Contractor is informed of the inspection in good time. 

5.4 Article 5, paragraph 3 shall also apply to the Installations in annex 1a if annex 1a applies and this 

Installation on delivery is certified to the effect that it satisfies the safety norms declared applicable on 

supply and turnkey delivery. 

5.5 The Contractor shall receive a copy of the original inspection report and certificate, or a certified copy 

issued by the competent authority following the inspection date. 

5.6 The Contractor shall offer product-specific training to ensure safe and proper use of the installation in 

annex 1. The Principal shall ensure that sufficient, i.e., at least two own personnel members have 

4 / 18



 

 

 

● CueSupport B.V. ● Pampuslaan 212 ● 1382 JS  Weesp ● The Netherlands ● tel +31 (0)88 283 0000 ●  

● VAT (BTW) NL860597453B01 ● IBAN NL25 RABO 0349534837 ● Trade Register (KvK) 76349594 ● 

 

 BORAS-SLA&ANN-21061501-REV_1 

1 december 2021 

SC2202 

 

successfully completed this training. The costs of this training shall be outside the scope of this Agreement 

unless daily periods and intervals are taken up for this in annex 3. 

 

Article 6. Rectifying malfunctions 

6.1 A malfunction is a defect whereby the Installations or parts thereof have been or should be taken out of 

operation or of which the functionality is no longer guaranteed. 

6.2 The Contractor has an easily accessible and expert fault-clearing service for rectifying malfunctions. The 

fault-clearing service is described in annex 5 stating how to contact this fault-clearing service and the 

response times guaranteed by the Contractor for providing telephone assistance including the logging on 

remotely and reaction to the solving of urgent and non-urgent malfunctions on location. The Principal 

shall be responsible for providing an Internet connection (in accordance with the technical specifications 

stated by the Contractor). 

6.3 The Contractor also has operational means of communication including a modem connection enabling the 

Installations to be logged onto remotely. 

6.4 The Principal shall be obliged to report malfunctions and disruptions to the fault-clearing service 

immediately following discovery. 

6.5 The Contractor and the Principal shall assess whether the malfunction is urgent or non-urgent when the 

report is made. An urgent malfunction is one that hinders the operational management in such a way or 

whereby the safety of the installation is at issue, that if they persist, the next scheduled performance or 

event must be cancelled. All other malfunctions are not urgent. The Principal shall report the malfunction 

by telephone if it suspects that this is urgent (see annex 5). 

6.6 The Contractor shall undertake efforts to rectify urgent malfunctions as quickly as possible, temporarily, 

or definitively. The parties shall work together to prevent cancellation and to limit any damage due to 

cancellation. 

6.7 Malfunctions are rectified as far as possible via telephone assistance and/or modem connection. The 

Principal shall follow the Contractor’s instructions in the case of telephone assistance. If this intervention 
fails to rectify the malfunction, it shall be decided among the parties how to proceed. For non-urgent 

malfunctions, this means that their rectification takes place centrally wherever possible during the 

scheduled maintenance work or if agreed in annex 5, during the maximum other days to be scheduled in 

annex 5, separately from the maintenance period. 

6.8 The rectification of malfunctions shall form part of this Agreement as far as this is stated in annex 7 under 

the heading “Reference article 6 – Rectifying malfunctions”. 
6.9 For each malfunction, the Contractor shall state the approach for rectifying it, the final work, and any 

instructions for preventing any repeat of the malfunction in a malfunction report and submit this to the 

Principal. This malfunction report shall always include the following as far as this is not included in the 

digital logbook: 

a) An exact description of the problem 

b) Date of discovery 

c) How the problem occurred 

d) Who are involved with the problem? 

e) The estimated duration of the problem 

f) How it is to be solved 

g) The estimated technical and other consequences 

6.10 If an urgent malfunction persists meaning that cancellation will be required, this means that the 

Contractor has failed if this relates to Installations stated in annex 1. The Principal shall prepare a written 

notice of default for this. 

 

Article 7. Adjustment 

7.1 The adjustment of the Installations shall be outside the scope of this Agreement. 

7.2 The term “adjustment” in the context of this Agreement shall mean but not be limited to: 
- the changing of the Installations as a result of the changes determined by the Principal in layout, 

construction or use of the building or the complex and/or; 
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- changing the Installations as a result of the functional adjustments desired by the Principal 

and/or extensions, and/or; 

- Changing the Installations as a result changing the safety norms with respect to the legislation 

and regulations as applicable to the supply and turnkey delivery of the Installation. 

 

Article 8. Duration of this Agreement 

8.1 This Agreement shall be entered into for a period as stated on the cover page or longer as the 

replacement interval provided for in this Agreement for parts and components as included in annex 4 and 

shall take effect on signing this Agreement. 

8.2 The contract term stated in section 1 shall be tacitly renewed by the same period unless one of the parties 

has given notice of termination in writing no later than two (2) months before the end of the term of the 

contact. 

 

Article 9. Price and price adjustment 

9.1 The Principal owes the Contractor, for what is described in this agreement, a price as stated on the cover 

page. The mentioned price is per year, excluding VAT on the price reference date.  

9.2 The price reference date for the price stated in paragraph 1 shall be the date of signing this Agreement, 

this being the date on which this Agreement was commenced. 

9.3 The price of this Agreement shall include, unless explicitly excluded, the use of personnel for the purpose 

of the agreed work and all the tools and small items required and any additional work.  

The term “additional work” shall include loading and unloading, transport, storage, clearing away, supply 

and removal. This shall also include all other work needed for the objective carrying out of all work and 

travel expenses. 

9.4 The Contractor’s standard overview of the tariffs is included as annex 6 for hours and materials needed 

for maintenance and inspection. The unit prices for components and parts shall also be included here if 

applicable. This annex is used for setting up itemized price offers. Prices shall apply that are clearly in line 

with the market if parts and/or components must be replaced that are not included in the annex. 

9.5 The price of this Agreement and the tariffs and unit prices of annex 6 shall be indexed annually based on 

the price index included in annex 6. 

9.6 For all work outside the scope of this Agreement but which the Principal wishes the Contractor to carry 

out, the Contractor shall provide a separate itemized offer and the Principal shall issue a separate order 

following approval. 

9.7 The Contractor shall also provide a suitable offer for the price of this Agreement for work leading to a 

change in the Installation as described in annex 1 and/or annex 1a. This new agreed price shall apply to 

this Agreement following the Principal’s approval. Annex 6 shall be changed, signed by the parties, and 

annexed accordingly. 

 

Article 10. Payment 

10.1 Payment shall take place in accordance with article 3, paragraph 5 in instalments as stated in annex 6. 

Unless otherwise is stated in annex 6, invoices shall be paid within 14 days after date of the invoice.  

10.2 The Principal shall be considered legally in default on exceeding the payment term. The Contractor shall 

then be entitled, without any notice of default to charge the Principal statutory interest and any legal and 

non-legal expenses thus incurred due to the Principal. 

10.3 If the Principal continues to remain in default with its financial obligations under this Agreement or in case 

of bankruptcy or suspension of payment, the Contractor shall be entitled, without further notice of 

default to suspend the carrying out of all work and deliveries until all obligations have been met. The 

Contractor shall in such case not be responsible for any damage whatever resulting from such suspension. 

 

Article 11. Default (culpable shortcoming) 

11.1 If either party fails to fulfil any obligation under this Agreement or fails to do so on time or to do so 

properly or fails in any other way to fulfil any of its obligations, the other party shall place it in default 

unless the fulfilment of the respective obligation is already permanently impossible or if a final deadline or 
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period has been agreed in which case the negligent party shall be immediately in default. If the negligent 

party is not immediately in default on the grounds stated, the notice of default shall be served in writing 

affording the negligent party a reasonable period in which to fulfil its obligations. This deadline shall be 

considered final. 

 

Article 12. Force majeure (non-culpable shortcoming) 

12.1 In the case of force majeure, being a circumstance or circumstances according to which the carrying out of 

this Agreement cannot be reasonably and fairly demanded of one or both of the parties, the carrying out 

of that respective part of this Agreement shall be suspended. 

12.2 Non-culpable shortcoming shall in any case not include the following: lack of personnel, strike by 

personnel, unsuitability of items and/or performance, culpable shortcoming on the part of third parties 

engaged by the Contractor, liquidity, or solvability problems on the part of the Contractor. 

12.3 The parties may only claim force majeure with respect to one another if the respective party informs the 

other party of such a claim of force majeure in writing as soon as possible but no later than five workdays 

after the occurrence of the circumstance and submits the necessary evidence.  

12.4 If the suspension provided for in paragraph 1 has lasted or one of the parties believes it shall last longer 

than two consecutive months, the party to whom a report of force majeure has been submitted shall be 

entitled to dissolve the respective part of or all of this Agreement by registered letter with immediate 

effect. The parties shall not claim compensation from one another in such case. 

 

Article 13. Liability 

13.1 If the Principal has given suitable interpretation to article 2, paragraph 4, the Principal shall not be 

responsible for personal injury occurring when carrying out this Agreement or for material damage 

including the loss of the Contractor’s property or that of third parties engaged by the Contractor. 

13.2 The Contractor shall be responsible for direct damage that may occur in connection with carrying out this 

Agreement. Direct damage shall include damage to buildings, installations, personal injury, emergency 

facilities or repair costs. Consequential loss shall also be covered on concluding an Extended Service Level 

Agreement. The term “Consequential loss” in this context shall include damage that may occur with an 
unsolvable urgent malfunction of the Installations stated in annex 1 leading to the cancellation of a 

performance after complying with article 6, paragraphs 2 up to an including 5. This damage shall include 

the refunding to visitors of any entry fees paid (ticket sales) up to a maximum of EUR 50,000 per year. 

13.3 The Contractor shall be responsible for loss of and damage to the Principal’s Installations and property 
and its employees as far as such loss and damage are the result of negligence and/or fault of the 

Contractor. 

13.4 The Contractor has concluded adequate insurance for general liability, employer’s liability and liability 
regarding services and work flowing from this Agreement. The term “adequate” in this context shall mean 
“covering” with respect to the Contractor’s liabilities under this Agreement. Adequate insurance has also 

been concluded for product liability regarding the installations in annex 1. The Contractor shall ensure 

that the aforementioned, adequate insurance cover remains in place for the duration of this Agreement. 

The Contractor shall be obliged to allow the Principal to inspect the respective policies. 

13.5 The Contractor shall ensure that third parties or subcontractors engaged for carrying out this Agreement 

are also adequately insured as per article 13, paragraph 4.  

13.6 The Contractor shall not be responsible for damage arising from improper use by the Principal or third 

parties that is contrary to instructions issued by the Contractor. 

13.7 The Contractor shall not be responsible for damage clearly flowing from the Principal’s failure to allocate 
or allocate on time any work and/or replacements recommended by the Contractor in a report of 

recommendation as per article 3, paragraph 3, article 4, paragraph 4 and article 5, paragraph 2.  

13.8 The Contractor shall not be liable for damage flowing from malfunctions caused by or due to Government 

regulations and/or measures or the functioning of the power company. 
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Article 14. Intellectual and industrial property rights and secrecy 

14.1 The Contractor shall ensure the free and undisturbed use by the Principal of the Installations in annex 1 

both during this Agreement and thereafter. This means that if this Agreement is dissolved or otherwise 

ends, the parties shall cooperate in order to enable a smooth transition to another service provider than 

the Contractor. 

14.2 The parties shall be obliged towards one another to exercise secrecy with respect to business and/or 

product information acquired during this Agreement, whether or not documented and to refrain from 

publishing any of this without prior written approval from the other party. This shall also apply to the 

Contractor’s personnel and third parties engaged by the Contractor. 
 

Article 15. Transfer of rights and obligations. 

15.1 Neither party may transfer this Agreement and the rights and obligations under this Agreement to any 

third party without prior written approval from the other party. The respective party may attach 

reasonable conditions to this approval. 

15.2 If the Contractor in carrying out this Agreement uses the services of third parties, either as subcontractors 

or via the temporary hiring of personnel, the Contractor shall be obliged to arrange for payment of the 

value added tax, income tax and social security contributions legally incumbent upon employers.   

 

Article 16. Dissolution 

16.1 Without prejudice to all other rights, one party shall be entitled to unilaterally dissolve all or part of this 

Agreement by registered letter without judicial intervention if: the other party fails to fulfil an obligation 

under this Agreement (default); the fulfilment by the other party of a demandable obligation under this 

Agreement is permanently or temporarily impossible (force majeure). 

16.2 Without prejudice to all other rights, the Principal shall be entitled to unilaterally dissolve all or part of 

this Agreement by registered letter without judicial intervention if the Contractor is granted a suspension 

of payment, the Contractor’s business is liquidated or closed down, (all or some of) the Contractor’s 
business assets are seized, or any permits required for carrying out this Agreement are revoked.  

16.3 On decommissioning the installation or parts of the installation for over six months, the Principal shall 

inform the Contractor 60 days in advance and the carrying out of all or part of this Agreement shall be 

suspended until the installation or installation parts are re-commissioned. The Principal shall report the 

re-commissioning to the Contractor 30 days in advance. The Principal shall during this period enable the 

Contractor to inspect all or parts of the installation for abnormalities and/or adjustments to the 

installations in annex 1 and/or 1a. The Contractor shall be entitled to meanwhile adjust or dissolve this 

Agreement on discovery of any defects and/or adjustments. 

16.4 The Principal shall reserve the right to dissolve this Agreement directly if the building is sold or hived off or 

if the installations change owner. The Contractor shall not be obliged to continue this Agreement with the 

new owner. 

16.5 Obligations that based on their nature are intended to also continue after dissolution of this Agreement 

shall continue to exist following dissolution of this Agreement. This shall include among other things, the 

provisions of article 14 regarding intellectual, industrial property rights and secrecy and article 17 

regarding the respective applicable law and disputes. 

 

Article 17. Applicable law and disputes 

17.1 Unless otherwise is stated in annex 8, this Agreement shall be governed exclusively by Dutch law. 

17.2 Disputes between parties, including those that are only considered as such by one of the parties shall 

wherever possible be solved amicably. 

17.3 Unless otherwise is stated in annex 8, if the parties fail to reach a solution, the disputes shall be brought 

before the competent court in the District of Hilversum unless it is still possible to agree on binding 

advice. 

 

Article 18. Annexes 

18.1 This Agreement shall include the following annexes, which shall form an integral part of this Agreement: 
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a) Annex 1 & 1A : Overview of parts of the Installations (Contractor & third parties)) 

b) Annex 2 : Overview of contact persons and details 

c) Annex 3 : Inspection and service matrices 

d) Annex 4 : Overview including replacement parts and components. 

e) Annex 5 : Description of the fault-clearing service and response times 

f) Annex 6 : Price list (standard overview of hourly rates, unit prices, terms of payment and price  

   index) 

g) Annex 7 : Summary of the level of the services 

h) Annex 8 : Deviating agreements and / or additions to this document. 

 

Thus, agreed on 9 pages and 8 annexes initialed and dated by the parties, 

and signed in duplicate in……………………………………………………………….…………………………. on…………. …...…. (date) 

 

for the Principal:       for the Contractor: 

 i.o Mr. R.A. Brackman 

 

 

 

NAME OF PERSON      Mr. Bas de Jong 

       Weesp, Wednesday, December 1, 2021 
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Annex 1 - Overview Installation TNM
Technical Stage Installation of:  Borås Stadsteater

The installation as delivered in 2018 by Trekwerk B.V. under project nr. : 9267

Scope of installation:

OVER STAGE MACHINERY

TNM Controlsystem, clients, server, cabinets, infrastucture, powersupply 

Fly bars 49

Lighting bridges 5

Proscenium bridge 1

Point hoists 12

Chain hoist - stage 4

Fly bars – fore stage 3

Chain hoists – auditorium 5

Loudspeaker hoists 6

Curtains

Fore stage curtain 1

Main curtain 1

Fly curtain 1

Cyclorama curtain 1

Proscenium ladders 2

Gallery lighting ladders 8

Proscenium masking 2

Teaser 1

Legs and borders 16

Side curtains 19

Panel track 1

Performance flying track 2

Fly loft floor 1

Lamella floor 1

Grating floor 1

Tradeplate 1

T 3 UNDER STAGE MACHINERY

Fore stage lifts 2 1x 9m2- 4spira, 1x 24m2-6spira

Seating wagons 8

Annex 1A - overview Installation of third parties
NOT APPLICABLE
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Annex 2 - Overview Contact Persons & Information

CueSupport:

For planning of inspection- and maintenance +31882830000 planning@cuesupport.nl

For non-urgent malfunctions +31882830000 support@cuesupport.nl

For urgent malfunctions +31882830000 +31 (0) 294 238 631

Contractor

CueSupport B.V. Name : CueSupport B.V.,

Address : Pampuslaan 212,

Zip & Place : 1382 JS Weesp,

Country : The Netherlands.

VAT (BTW) : NL860597453B01

IBAN : NL25 RABO 0349 5348 37

BIC-code : RABONL2U

Trade register : 76349594  (KvK)

Principal

Location Name : Borås Stadsteater

Address : PA Halls Terrass

Zip & Place : 504 56 Borås 

Country : Sweden

Operational / Technical Manager: Name : Erik Lagerborg

tell : M: +46 76 8888204

e-mail : erik.lagerborg@boras.se

Principal Invoice information To : Borås Stadsteater

Attn. : 0

Address : PA Halls Terrass

Zip & Place : 2018 Borås 

Country : Sweden

e-invoice : 0

Personnel CueSupport

Office team

Robert Philipsen - Director technical Frank Swinkels - Service coordinator

Bas de Jong - Sales CueSupport Robert van den Eijkhof - work planner

Sophie Van den Bossche - Administrator Yde Kruisinga - Sales & communication coordinator

Maintenance & Service team

Michiel Moolenaar Dylan van der Rijdt

Richard van Haut Daan Endenburg

Bram Boot Tristan Kombrink

Ingrid Blok Alain van den Haak

Martijn Kroon 

Gerrit Malone TNM - Academy

Robert van den Eijkhof Ingrid Blok
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Annex 3 - Inspection- and Service Matrices
Matrices below are a summary of the actual matrices applicable for your installation. Ann.3 - page1

Execution date of maintenance in mutual agreement

Indication of maximal man days required approx. 20

Inspection Matrix

Nr Part Activity Frequency

1 Motors Functional Safety tests 1x / yr

2 Motors Dynamic (emergency stop) test at 110% load 1x / yr

3 Motors Static test at 125% load * 1x / yr

4 Motors Synchronicity check 1x / yr

5 Limits & lasers Points of disconnect and adjusting if necessary 1x / yr

6 Position motors Height calibrations. Fixed heights 1x / yr

7 Load testing motors Weight calibrations and adjusting if necessary 1x / yr

8 Installation Annex 1 / 1a Safety check and declaration 1x / yr

9 Installation Annex 1 / 1a Assistance check notified bodies during the maintenance 

period as scheduled by CueSupport B.V.

1x / 5yr

* If required the Principal shall provide test weights for execution of break test and load test.

Service matrix electric

Nr Part Activity Frequency

1 Power supplies Voltages 1x / yr

2 UPS Batteries 1x / yr

3 UPS Server Batteries 1x / yr

4 Lead clamps Tightening torque 1x / yr

5 Emergency stops Emergency stops 1x / yr

6 Indicators Lights 1x / yr

7 Cabling For damage 1x / yr

8 Strain relief For damage and securing 1x / yr

9 cable trays Visual inspection cable routing and fastening points 1x / yr

10 Power electrical circuit Check 1x / yr

Service matrix mechanical

Nr Part Activity Frequency

1 Trusses Signs of wear, horizontal lining ( if necessary) 1x / yr

2 Drives (cables or chains) Run of the drive / Signs of wear 1x / yr

3 Foundation of winch or motor Visual and connections 1x / yr

4 Connection of winch or motor and pulleys Checking of tightening torque of securing bolts 1x / 5yr

5 Connections drives on drums Checking of tightening torque of securing bolts 1x / yr

6 Pulleys Signs of wear / deficiencies 1x / yr

7 Maintaining winches/ motors Visual check (oil leaks, bolts, springs, etc.) 1x / yr

8 Maintaining winches/ motors Oil check by laboratory 1x / 5yr

9 Maintaining winches/ motors Checking of spring size on brake 1x / 5yr

10 Maintaining winches/ motors Checking on brake linings 1x / 5yr

11 Other constructions Checking for damage, corrosion and wear 1x / yr

12 Motions of motors Audiovisual check for defects 1x / yr
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Annex 3 - Inspection- and Service Matrices
Ann.3 - page 2

Service matrix Chain hoists

Nr Part Activity Frequency

1 General Visual check for presence of labels and rating plates 1x / yr

2 Mechanical parts Visual inspection for defects, 1x / yr

control at full load* 1x / yr

3 Slip clutch inspection for operating at overload* 1x / yr

4 Suspension and load hook Check for wear and signs of breakage 1x / yr

5 Adjustments Inspection for adjustment of brakes, clutches and drive 

shaft, limits and limit switches                                                        

1x / yr

6 Chain Wheel Check for wear 1x / yr

7 Chain control for wear, dimensions, cleaning and lubricate 1x / yr

8 Electrical inspection General condition, strain relief, safety and operation 1x / yr

9 Power supply Visual inspection cable 1x / yr

Service matrix control units, servers and software

Nr Part Activity Frequency

1 Software update Server + client updating to the most up-to-date and 

applicable version

1x / yr

2 Log files Checking and cleaning up 1x / yr

3 Clients Functional check and cleaning 1x / yr

4 Server Functional check and cleaning 1x / yr

5 System check General check of all systems 1x / yr

6 Jogbox operation Functional check and cleaning 1x / yr

7 Wireless remote Functional check and cleaning 1x / yr

Administrative

Managing, Reporting, Construction Dossier continuously

Education

If agreed within the Extended SLA 1x / yr

in consultation with the theater on location, online or Skype

Education TNM - 2 x 4 hours, 
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Annex 4 - Replacing Components and Parts
Regular Annual Basic SLA Extended SLA

 Maintenance

Replacing components and parts Art. 4.2

For all, with √, marked posts, the following maximum total amount 
for replacement of components per year is applicable*

n.a. n.a. 8.600€               

Reference Annex 1

Components of the stage technical equipment as specified in Annex 

1

n.a. n.a. √

Reference Annex 1 A

Components of the stage technical equipment as specified in Annex 

1A

n.a. n.a. n.a.

 * At the end of each contract year the remaining component reserve will expire. 

TNM Exchange program:

In an  Extended SLA, the following components are replaced every 

five years, as long as the mentioned components have not already 

preventively been replaced free of charge in the previous years. 

These components are critical to your business continuity.

TNM Clients - operator consoles n.a. n.a. √
Server City - data computers n.a. n.a. √
data diodes incl. fiber optic cables n.a. n.a. √
UPS battery pack n.a. n.a. √

Small Materials included included included
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Annex 5 - Description of the Support Department

Contact data

For non-urgent malfunctions +31882830000 support@cuesupport.nl

For urgent malfunctions 24/7 +31882830000 +31 (0) 294 283 631

Office hours, Monday through Friday: 09.00 - 17.30 - Dutch Local Time

Response time

Urgent malfunctions:*
Response time on notification by telephone maximally 30 minutes after reporting  *

Plan of Approach to resolve the malfunctions:

If required, response time on location maximally 24 hours after reporting

depending on available flights and traveling times.

* Urgent malfunctions must be reported by telephone

Non-urgent malfunctions:

Plan of Approach to resolve the malfunction: maximally 5 working days after reporting, 

or in agreement

If required, response time on location during the planned service matrixes

maximally 2 hours after first response malfunction call *
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Annex 6 - Overview Fees per hour and Unit Prices
*prices per 01-01-2021, applicable to activities not covered by  this Service Level Agreement.

Fee per hour with a service contract* Mo - Fr 

08.00 - 18.00

Mo - Fr 

18.00 - 08.00 & 

Saturday 

Sundays & Legal 

holidays

basic fee 150% 200%

Inspection, maintenance, Coordination & reporting 76,50€                 114,75€              153,00€                 
Technical support & emergency assistance 90,00€                 135,00€              180,00€                 
Show support 90,00€                 135,00€              180,00€                 
Software support 112,50€              168,75€              225,00€                 
Software specialist 180,00€              270,00€              360,00€                 

-€                       
Travelling hours 76,50€                 114,75€              153,00€                 

-€                       
Helpdesk - rate per 15 minutes 22,50€                 33,75€                 45,00€                   

Additional Rates: unit price

Kilometers in regular car km 0,48€                     
Kilometers Truck km 1,49€                     
Small material set 18,50€                   

all prices VAT excluded!

Small materials included

Other unit prices

all other prices : on request

Invoicing, payment  and indexation

Invoicing : 100% - Annually in advance

Payment (ref. article 10 : within 30 days after date of invoice

Indexation conform CPI van het CBS (see article 9.5) : Annually

Mentioned prices will be indexed annually according to the consumer price index (CPI) as annually published

by the Dutch Central Statistical Office (CBS).
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Annex 7 - Summary Service Level Agreement
Regular Annual Basic Extended

 Maintenance SLA SLA

Ref. Art.3 - Inspection and Maintenance 23.466€              23.466€                23.840,51€       
Yearly Inspection √ √ √
Yearly Maintenance √ √ √
Costs (hours / expenses) related to preventative replacements based on actual 

costs

based on actual 

costs

√

Small Materials included √ √ √
Ref. Art. 4 -Replacement of components and parts 2.624,80€         
Components mentioned in Annex 1, with a maximum / yr of  € 8.600 based on actual 

costs

based on actual 

costs

√

Costs of work, travel and lodging related to replacement of 

components mentioned in Annex 1

n.a. based on actual 

costs

√

Ref. Art. 4 - TNM Exchange Program 9.157,56€         
New TNM Clients, every 5 years, in accordance with Annex 4* n.a. n.a. √ 
Software updates n.a. conform Art. 4.5 yes, unlimited

Ref. Art. 5 - Ensuring Safety 167€                     166,91€            
Assistance check notified bodies during the maintenance period as 

scheduled by CueSupport B.V.

n.a. √ √

Ref. Art. 6 - Resolving malfunctions 2.538€                  3.691,35€          
Telephone Support - During office hours based on actual 

costs

√ √

Telephone Support - Outside office hours based on actual 

costs

by urgent 

malfunctions

√

Response on malfunctions through telephone or online based on actual 

costs

by urgent 

malfunctions

√

Response on malfunctions on location, reparation (or replacement), 

within 48 hours in accordance with annex 5

based on actual 

costs

by urgent 

malfunctions

by urgent 

malfunctions

Costs activities / travelling expenses, related to resolving 

malfunctions on site, for installations mentioned in Annex 1

based on actual 

costs

based on actual 

costs

√

Others 107€                     1.763,00€         
Membership TNM Club n.a. √ √
Right to periodic education n.a. n.a. √
Compensation, for sold tickets, if show has to be cancelled by 

shortcomings of TNM system, up to a maximum of € 50.000
n.a. n.a. √

Administrative details

Costs per year excl. VAT 23.466€              26.278€               41.244,13€       
Start of agreement 01-01-2022 01-01-2022 01-01-2022

first end date 31-12-2026 31-12-2026 31-12-2026

Duration of agreement 5 year 5 year 5 year
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Annex 8 - Other agreements and/or additions

Prices

Mentioned prices are only applicable to components as delivered by Trekwerk B.V.

Reference Article 3:

if, between the end of the work and the receipt and approval of the service report, as stated in article 3.5, problems arise 

arise with a part of the installation, which must be maintained within the service contract, then costs of repair

are also covered by the warranty on the work performed by CueSupport B.V. 

Reference Article 6:

If a malfunction is reported, as described in annex 5, a decision will be made if this malfunction is urgent or not urgent.

In annex 7 ref. Art. 6 is stated , which actions for solving a malfunction are covered by this agreement.

Reference Article 7:

The Contractor, in this case CueSupport B.V. do not agree with any modification of the installation, as described in 

Annex 1. Modifications as described in Article 7 are excluded from this Agreement.

Reference Article 17

This agreement shall be governed by  Swedish Law.

The competent court shall be Borås Tingsrätt - Sweden.
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Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Viskaholm 2 m. fl. 
 

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen möjliggör byggande av ett nytt bostadskvarter i Kv Viskaholm och 
förutsätter rivning av en större industribyggnad som uppfördes som 
färdigvarulager för Borås Wäfveri 1960.  

I planområdet finns även Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad, en av 
textilstaden Borås verkliga märkesbyggnader. Kulturnämnden framförde vid 
samrådet kritik mot höjden på byggnaden som kommer att stå närmast 
kontorsbyggnaden och föreslog en sänkning med ett par meter, för att inte den 
gamla kontorsbyggnaden skulle ”drunkna” i det storskaliga kvarteret. Därutöver 
var Kulturnämndens viktigaste synpunkt att möjligheterna till att bevara 
högdelen till den gamla lagerbyggnaden utreds. Synpunkterna har inte 
hörsammats.  

Att bygga nya centralt belägna bostäder och ambitionen att skapa stadsliv i 
området är viktiga aspekter, som detta projekt kommer bidra till. Man kan 
emellertid inte komma ifrån att det finns kulturhistoriska värden som går 
förlorade genom den radikala omdaning av kvarteret som föreslås i 
detaljplanen, framför allt att lagerbyggnaden rivs i sin helhet. De exempel på 
hallbyggnader från samma tidsperiod som anges i Planbeskrivningen är riktiga, 
men pekar snarast på hur få byggnader från detta tidevarv som finns kvar, 
framför allt centralt belägna sådana. Lagerbyggnadens dokumentvärde som del 
av ett av Borås främsta textilföretag under dess sista riktigt framgångsrika år, 
kan inte heller bestridas. Kulturnämnden vill därför vidhålla betydelsen av att 
möjligheterna till att bevara lagrets högdel i söder utreds ordentligt. 

Som Länsstyrelsen framhåller i sitt remissvar saknade samrådshandlingarna en 
beskrivning av den planerade bebyggelsens påverkan på områdets 
kulturhistoriska värden. Det är Kulturnämndens uppfattning att en sådan 
påverkansvärdering fortfarande saknas eller åtminstone behöver förtydligas. 
Vissa resonemang står på tämligen lös grund, bl.a. anges att närvaron av 
modern, tidstypisk bebyggelse ger kontraster som ”skapar en tydlighet i 
området”. Det hävdas även hårdraget att ”närområdet kring kontorsbyggnaden 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

[i viss mån] återskapas när nya byggnader uppförs”. Här efterlyses mer sakliga 
bedömningar av hur den nya bebyggelsen kommer påverka områdets 
kulturvärden. 

Kulturnämnden vill dessutom poängtera vikten av att en professionell och 
ändamålsenlig industriantikvarisk dokumentation genomförs före eventuell 
rivning. En sådan förutsätter erforderliga resurser samt god framförhållning för 
alla inblandade parter, och bör innefatta mer än bara fotografering (se 
förslagsvis exempel i Du Rietz & Lindgren, Industridokumentation, 2014). 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, 
kontor och centrumverksamheter i ett centralt läge i Borås. 
Detaljplanen bidrar till att möjliggöra en framtida koppling 
genom ett parkstråk och gång- och cykelbro mellan centrum 
och Norrby. Området bygger vidare på den närliggande 
rutnätsstaden och har fokus på hög arkitektonisk kvalité och 
bevarande av kulturhistoriskt kontorsbyggnad från tidigt 
1900-tal. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och 
centrumverksamheter i ett centralt läge av staden. Höga 
arkitektoniska kvalitéer ska bevaras och utvecklas. Detaljpla-
nen är en del i ett möjliggörande av parkstråk med gång- och 
cykelväg som på sikt ska sammankoppla centrum med 
stadsdelen Norrby.

Planområde
Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och 
avgränsas vid Viskans östra strandkant mot kvarteret Elektra, 
Krokshallstorget i söder, samt Sven Eriksonsgatan i väster. 
Områdets areal är cirka 2,2 hektar och omfattas av fastighe-
terna Viskaholm 2 och Innerstaden 1:1. Fastigheten Viska-
holm 2 som utgör en större del av planområdet är privatägd 
och Innerstaden 1:1 ägs av kommunen. Del av Viskan och 
Sven Eriksonsgatan ligger inom fastigheten Innerstaden 1:1 
Planområdet påverkas av strandskydd. 

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av ett flertal detaljplaner. Fastigheten 
Viskaholm 2 ingår i stadsplanen P283 från 1962 som anger 
industriändamål. Planområdets västra del omfattas av detalj-
planen P918 från 1996 som tillåter park, gata och parkering. 
Delar av planområdet som ligger vid Viskan ingår i planerna 
P20, P126 och P1080, planerna anger användningen vatten. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 129 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2021 
Antagande 4 kvartalet 2021

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är till stora delar bebyggt. Kvarteret Viska-
holm kännetecknas av före detta Borås Wäveris rundade 
kontorsbyggnad uppförd under tidigt 1900-tal, med fyra/fem 
våningar och gult tegel. Kontorsbyggnaden följer Viskans 
krökning och stupar rakt ner i ån. Vidare finns även en stor 
lagerbyggnad uppförd under 1960-talet i två våningar också i 
gult tegel. 

Planområdet gränsar till och utgör en entré till rutnätsstaden 
och den äldre stadskärnan i sydost. I översiktsplanen ingår 
området i Borås stadskärna där förtätning och komplettering 
med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsblandning 
förespråkas.

Ny bebyggelse
Föreslagen bebyggelse omfattar flertalet nya byggnader som 
formar halvslutna kvarter. Därmed kommer den stora befint-
liga lagerbyggnaden att rivas. Våningsantalen för föreslagen 
bebyggelse ökar från söder till norr. I planområdets södra 
del, intill Viskaholmsbron, tillåts byggnader i 4-6 våningar, 
medan i kvarteret i norr tillåts byggnader upptill 25 våningar. 
Höjden på byggnaderna varieras med hänsyn till ljusförhål-
landen och för att bidra till en mer tilltalande stadsbild. På 
så vis anpassas ambitionen att bygga högt med hänsyn till 
befintlig bebyggelsestruktur i Borås centrum, samt till Borås 
Wäveris rundade kontorsbyggnad som bevaras. 

Föreslagna kvartersgårdar är upphöjda, vilket bidrar till 
att separera gårdarna från gaturummen. Nivå på gårdarna 
kommer att vara cirka 5 meter högre än föreslagen gatunivå 
inom området. Detta skapar yta för handel och centrumverk-
samheter i bottenvåning och parkering under marknivå. Den 
befintliga kontorsbyggnaden i sydöst avses att bevaras och 
fortsätta att användas som kontorsbyggnad.

Detaljplanen möjliggör cirka 40 000 m2 för bostäder och 
centrumverksamheter samt cirka 6 000 m2 för kontor (detta 
omfattar den befintliga kontorsbyggnaden).

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl., Borås Stad, upprättad 17 december 2020. 
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Illustrationsplan. (Wingårdhs)

Flygbild över befintlig bebyggelse inom planområdet.

3Wingårdhs l                l Situationsplan & byggnadshöjder l 2020.11.27
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Vy från planområdets norra del mot parkstråket. (Wingårdhs)

Vy från Viskaholmsbron mot norr längs parkstråket. (Wingårdhs)
10Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 8 3Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 1
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Vy över Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad.Sektion för parkstråket med föreslagen gång- cykelramp. (Wingårdhs)

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget innebär att stadskärnan och rutnätsstadens 
stadsmässiga uttryck förlängs över Viskan. Planen medför 
tydligt avgränsade gaturum där bebyggelsen utformas med 
höga arkitektoniska kvalitéer. Gestaltningen utgår ifrån 
materialval som återfinns i befintlig bebyggelse med en 
industrikänsla som domineras av tegel, plåt och äldre indu-
striella fönsterutformningar. 

Bebyggelsens höjder inom området varieras. I väst och norr 
skapar bebyggelsen en rygg mot stationsområdet och bullret, 
med trappande volymer som stiger successivt upp till 25 
våningar. Det högsta huset i norr är särskilt avgörande för 
gatubilden och blir ett riktmärke vid entré till området. I syd 
och öst relaterar bebyggelsen höjdmässigt mot den befintliga 
stenstaden på andra sidan Viskan. Gårdarna öppnar sig mot 
syd för maximal solexponering. Byggnadernas bottenvå-
ningar utformas med utåtriktade lokaler vilka varvas med 
bostadsentréer, uppglasade cykelförråd och uteserveringar 
för att skapa en livfull variation i gaturummet. Längs gatu-
rummens sidor planeras förgårdsmark inom kvartersmarken 
där växtlighet ska planteras som bidrar med grönska i 
gaturummet.

Viskaholms vattennära läge ger möjlighet till nya funktioner 
med vattnet som utgångspunkt. Sittmöjligheter och sociala 
funktioner kopplade till byggnaderna som uteserveringar 
med utblickar mot vattnet. För att vidare ta vara på det 
vattennära läget möjliggörs bryggor i Viskan. För vidare 
beskrivning av områdets gestaltning se Gestaltningsprinciper 
(2020-11-30, Wingårdhs)

Urbant stråk
En ny gata sträcker sig från Viskaholmsbron i söder mot 
norr. Denna gata är på sikt tänkt som en vidareutveckling 
av Borås centrum och parkstråk mot Norrby. Längs med 
gatan föreslås en ramp för gående och cyklister som sedan 
övergår till en bro som ska fortsätta över järnvägen. Gång- 
och cykelrampen föreslås vara integrerad i byggnadernas 

konstruktion. Ytan under rampen kan användas som tak 
till sittplatser, cykelparkering, entréer eller dylikt. Bron över 
järnvägen vidare mot Norrby ingår inte i aktuell detaljplan. 

Historik och kulturmiljöer
Wiskaholms Wäfveri AB grundades år 1857 och var det 
första av sitt slag i Borås. En fabriksanläggning uppfördes 
inom kvarteret Viskaholm. Anläggningen blev grunden 
för det nybildade Borås Wäfveri AB år 1869. Företaget 
utvecklades till en betydande textilindustri vars byggnads-
bestånd utökades och förändrades. 1915 införlivades en 
anläggning för färgeri- och tryckeriverksamhet inom kv 
Tryckaren och Simonsland ett hundratal meter norrut ut med 
Viskan. Byggnaderna inom Kvarteret Viskaholm har under 
senare decennier fått andra användningssätt efterhand som 
textilindustrins förutsättningar förändrats. Den kvarvarande 
kontorsverksamheten upphörde 2007. Byggnaden används 
idag som kontor för andra verksamheter.

Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad i nationalromantisk 
stil är uppförd 1913 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. 
Byggnaden byggdes till mot nordost 1935 med en mjukt 
rundad byggnadskropp som följer Viskan och ansluter väl 
till den äldre delen. 1942 tillkom den rundade avslutningen i 
söder och ett burspråk i trä. Byggnaden utgör en karaktärs-
byggnad för Borås och har stor betydelse för stadsbilden. 
Den rundade byggnaden följer Viskans krökning och stupar 
rakt ned i ån. Fasaderna har en rik tegeldekoration med 
fönster och listverk som accentuerats med rött tegel. Trots 
förändringsarbeten är den ursprungliga karaktären bevarad 
och dess gränser klart avläsbara vid sidan av senare tillkomna 
tillbyggnader. I samband med uppförandet av byggnaden 
anlades bron över Viskan, Viskaholmsbron, i Hallbergsgatans 
förlängning som länge utgjorde entré till fabriksanlägg-
ningen. Även bron är ritad av Lars Kellman.

Samtliga äldre byggnader från i huvudsak 1800-talets sista 
decennier som låg centralt i området revs 1959 och ersattes 
1960 av dagens höga och till stora delar slutna lagerbyggnad. 
Lagerbyggnaden utgör ett bra exempel på industriarkitektur 
från 1960-talet med enkla gula tegelfasader som i stort sett 
saknar dekorationer. Den långa men slutna fasaden mot 

21Wingårdhs l                l Exempel: Gestaltningsprinciper l 2020.11.27

Det gröna stråket
Principsektioner 

Gatorna in till stadsdelen har ordnade planteringar. 
Lyfter man blicken upplevs de gröna bostadsgårdarna på 
bjälklag och takterrasserna. Förutom gröna gårdsmiljöer 
och gröna tak inom kvartersmark kommer  förgårdsmarken 
att anläggas med växtlighet för att vidare bidra med
grönska i gaturummet.

Rampen behåller en grön karaktär med planteringsmöjlig-
heter i form av upphöjda planteringar som även erbjuder 
sittmöjligheter. Där rampen börjar kan ett trapplandskap 
förekomma i form av gradänger som bjuder in till att slå 
sig ner och blicka ut över det gröna stadsrummet.

Sektion C-C Sektion D-D

C

C

D
D



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Sven Erikssonsgatan har en medveten ”tandad” utformning.  
Kontorsytorna är markerade i fasaden med ett långt fönster-
band. Mot Viskan har en del i bottenvåningen dragits in för 
att rymma en portvaktskur. 

Bostäder
I dagsläge finns inga bostäder inom området. Planförslaget 
medger cirka 400 nya bostäder. Inom kvarteren anläggs 
gemensamma upphöjda gårdsytor för de boende att nyttja.

Arbetsplatser
Inom planområdets östra del finns en kontorsbyggnad med 
höga kulturhistoriska värden. Byggnaden har 4-5 våningar 
och används idag som kontor. Planförslaget medför att 
byggnaden bibehålls och ska fortsatt användas som kontor.

Offentlig service
Planområdets läge i Borås centrum innebär att ett bra 
utbud av service är tillgängligt från planområdet. Inom 500 
meter från området finns det två vårdcentraler. Stadshuset 
och kulturhuset ligger cirka 700 respektive 800 meter från 
planområdet. Högskolan i Borås ligger cirka 500 meter från 
planområdet. Närmaste förskolan är Norrbyskolans förskola 
med åtta avdelningar. Förskolan ligger vid Norrby Tvärgatan 
cirka 700 meter nordväst om planområdet. Grundskolor i 
närheten av planområdet är Engelbrektskolan på Norrmalm 
och Särlaskolan i Norrby.  

20 mars kl 09.00

21 juni kl 09.00

20 mars kl 15.00

21 juni kl 15.00

20 mars kl 12.00

21 juni kl 12.00

20 mars kl 18.00

21 juni kl 18.00

Kommersiell service 
Planområdet ligger i Borås centrum med brett utbud av 
kommersiell service. Köpcentrum Knalleland ligger också i 
närheten av planområdet. Planförslaget medger centrumverk-
samheter så som handel i markplan för hela planområdet. 

Tillgänglighet 
Planområdet är till största del platt i dagsläget. Den allmänna 
platsens marknivåer kommer att justeras för att hantera 
översvämningsrisker i området. Dessa förändringar uppfyller 
tillgänglighetskraven för allmänplats. 

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie av den del av planområdet 
som ska exploateras. Solstudien redovisar fyra tidpunkter på 
dygnet.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen viss 
skuggning av omkringliggande byggnader och omgivning. 
Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller 
inom planområdet eller skuggar järnvägsområdet i norr. 
Befintig bebyggelse i öster kommer att påverkas av skuggning 
på eftermiddagen och därmed begränsas eftermiddagsolen 
för dessa fastigheter. Bedömningen är att den planerade 
bebyggelsens skuggning är inte jämförbar med skuggning 
från befintliga byggnader och träd som redan finns på plat-
sen. Med hänsyn till att skuggning från föreslagen bebyggelse 
främst påverkar planområdet eller järnvägen och i begränsad 
omfattning påverkar befintlig bebyggelse bedöms skuggning 
från föreslagen bebyggelse vara acceptabel.

Solstudie (Wingårdhs)
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3. Gator och trafik
Gatunät
Borås centrums gatunät utgörs av en rutnätsstruktur med sin 
avlånga axel i nord-syd riktning. Denna struktur avgränsas 
av Viskan och Kungsgatan/riksväg mot öster och väster. 
Trafiken runt centrums rutnät försörjs av Cityringen som 
består av Sven Eriksonsgatan, Fabriksgatan, Kungsgatan/
riksväg 42 och Yxhammarsgatan. 

Planområdet ligger intill Viskan och i direkt anslutning till 
Sven Eriksonsgatan. Området har potential för att förlänga 
rutnätstrukturen på andra sidan av Viskan och vara en viktig 
del i att möjliggöra en länk mellan centrum och Norrby. 
Angöring till planområdet sker idag västerifrån genom Sven 
Eriksonsgatan. Viskaholmsbron ansluter planområdet till 
centrum från syd för gång- och cykeltrafik. 

Gångtrafik
Gående kan nå planområdet via Viskaholmsbron i söder 
och samt från Sven Eriksonsgatan i väst. I dagsläget är det 

omöjligt att passera genom området då platsen är bebyggd 
med bland annat en stor lagerbyggnad och delvis avstängd 
med grind. 

Planförslagets genomförande innebär att lagerbyggnaden 
ska rivas och nya gator och kvarter ska uppföras. Till följd av 
detta ökar tillgänglighet för gående till och inom området. 
Gaturummet avses att främst vara avsedd för gående och 
cyklister även om viss motortrafik kommer att förekomma. 

Befintlig ledningsbron över Viskan kommer att flyttas. I 
samband med flytten planerar kommunen för en gångbro 
över ledningsbron mellan planområdet och Viskans östra 
sida vilket skapar förutsättningar för ett nytt gångstråk till 
planområdet. Planförslaget är också en del i ett nytt planerat 
stråk mellan centrum och Norrby. Detta innebär att inom 
planen möjliggörs en gång- och cykelramp som övergår till 
en bro fram till spårområdet för järnvägen i norr. Bro över 
järnvägen ingår inte i aktuell detaljplan. 

Cityringen och huvudbilvägar i närområdet.
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Tekniska förvaltningen har tagit fram ett nytt utformnings-
förslag för Sven Eriksonsgatan inklusive Viskans västra kaj, 
där en ny gång- och cykelbanan ansluter till planområdets 
norra del.

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs med Sven Eriksonsgatan som ingår 
i stadens cykelnät. Denna cykelväg ansluter till Magasins-
gatan och Yxhammarsgatan mot norr. Mot söder kopplas 
cykelvägen till resecentrum. Via Viskaholmsbron i söder 
nås centrum i sydost. Förslaget möjliggör även på sikt nya 
cykelmöjligheter i och med den ovan nämnda gång- och cykel 
bron över järnvägen respektive Viskan.  

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläg-
gas enligt Borås Stads parkeringsregler. För flerbostadshus 
krävs 25 cykelparkeringar per 1000 m2 bruttoarea och för 
kontor 9 cykelparkeringar per 1000 m2. Det innebär således 
1000 cykelplatser för bostäder och 45 cykelplatser för kontor. 
Utrymmesbehovet är cirka 2 m2 per cykelplats. Därtill 
kommer tillfarter.

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med lokal- och regionala bussar 
samt tåg. Närmsta busshållplats är Krokhallstorget och ligger 
i direkt anslutning till planområdet vid Sven Eriksonsgatan. 
Borås resecentrum ligger cirka 250 meter från planområdets 
västra del. Förtätning i centrala lägen med god tillgång 
till kollektivtrafik är i linje med de mål och strategier som 
formuleras i Västtrafiks ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 
i Sjuhärad”.

Biltrafik och bilparkering 
Sven Eriksonsgatan är huvudgatan för att ta sig med bil till 
planområdet. Biltrafiken inom planområdets centrala delar 
avses att begränsas och ska anpassas till gående och cyklisters 
villkor. Alla gator inom planen behöver dock vara tillgängliga 
för biltrafik. Detta för att området ska vara tillgängligt för 
räddningstjänsten, transporter vid flytt, färdtjänst och för de 

Vy från Sven Eriksonsgatan mot planområdet. Wingårdhs

Vy från sydväst om planområdet längs Viskan. Wingårdhs
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som har området som slutdestination. Detta ska bland annat 
ske genom att placera utfarter till bilparkeringar med närhet 
till angöring av Sven Eriksonsgatan. 

Trafikteknisk PM (WSP 2019-06-18) har tagits fram i 
samband med detaljplanen med syfte att utreda planförsla-
gets parkeringsbehov samt dess inverkan på gatans kapacitet. 
Sedan utredningen genomfördes har planområdet minskats 
och alternativa dragningar för Sven Erikssonsgatan ingår inte 
längre i detaljplanen.

I utredningen har anslutningen mot ett planerat garage för 
oreducerat antal parkeringsplatser beräknats. Syftet är att 
se om det blir några kapacitetsproblem även med maximalt 
antal platser. Trafiken på Sven Eriksonsgatan har ökats med 
10% för framtida trafikökningar utöver de räkningar som 
utförts.

Utredningen visar att man klarar kapacitet och framkom-
lighet på Sven Eriksonsgatan utan problem även om all 
parkering byggs ut enligt gällande parkeringsregler även utan 
reducering. 

Borås Stads parkeringsregler anger för centrum en nivå på 
7 bilparkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea för 
bostäder och 12 bilparkeringsplatser per 1000 kvadratmeter 
bruttoarea för kontor. Utan reduceringar eller samnyttjande 
ger det då cirka 280 bilparkeringsplatser för bostäder och 60 
bilparkeringsplatser för kontor.

Parkeringsreglerna ger möjlighet att använda reducerings-
åtgärder, bland annat finns det åtgärdspaket för bostadsbebyg-
gelse i kollektivnära läge. Planområdets avstånd till Borås 
resecentrum är mindre än 0,3 km vilket möjliggör att 
reducera grundtalen med 10%. Med den reduceringen blir 
det 252 bilparkeringsplatser för bostäder och 54 bilparke-
ringsplatser för kontor. Åtgärder kan vidtas för ytterligare 
reducering. Reduceringsmöjligheterna bygger alla på att det 
finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. Med utmärkta 
cykelmöjligheter enligt reglerna blir den totala reduceringen 

av bilparkeringsplatser 15% för bostäder. Kombinerat med 
bilpoolspaket  blir det totalt  en 25% reducering av bilparke-
ringsplatser för bostäder. Det finns ytterligare en nivå med 
hållbar livsstil enligt reglerna som ger totalt 40% reducering 
av bilparkeringsplatser för bostäder. På motsvarande sätt 
reduceras parkeringen för kontor med 15% i kollektivnära 
läge och med utmärkta cykelmöjligheter. Om man dessutom 
har ett hållbart pendlingspaket enligt reglerna blir den totala 
reduceringen 20% bilparkeringsplatser för kontor.

Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa 
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. 
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där det inte är 
möjligt att ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastig-
heten ska parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp innebär att 
byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en 
viss summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa 
medel avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Avtal om 
parkeringsköp tecknas med mark- och exploateringsavdel-
ningen och måste vara klara innan bygglov får ges. 

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 vägar och 
korsningar i syfte att studera kapaciteten i dessa mer detal-
jerat. 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.

Vy från planområdets nordöstra del mot väster längs Sven Eriksonsgatan 
(Wingårdhs)

Vy över gång- cykelrampens början längs parkstråket. (Wingårdhs) 5Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 3

5Wingårdhs l                l Norra platsen l 2020.11.26
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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, 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 i dessa detaljplaner planeras 
främst att 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 
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 Varbergsvägen 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 
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.

Angöring och utfarter
Planområdet angörs från Sven Eriksonsgatan i norr och 
väster. Infarter till parkeringsgarage placeras så nära Sven 
Eriksonsgatan som är möjligt med hänsyn till trafiksäkerhe-
ten. 

Riksintressen
Kust till kustbanan som utgör riksintresse för kommunika-
tion ligger cirka 70 meter från planområdet och bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanen.

Planområdet ligger inom utredningsområdet för en dubbel-
spårig järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och 
Borås. 

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

Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet.
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Dagvatten
Förutsättningarna för att fördröja dagvattnet inom 
planområdet kommer förbättras genom mer grönska inom 
allmänplats och inom kvarteren.

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 
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 ska utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärme finns inom planområdet. Byggnader kan med 
fördel anslutas till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeledningar 
kommer att flyttas inom planområdet. Arbetet med att finna 
alternativ lokalisering av ledningar pågår.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Borås elnät 
och stadsnät ansvarar för ledningarna. Inom planområdet 
finns nedgrävd högspänningsledning. Ledningar kommer 
att flyttas i samband med genomförandet av planen. Arbetet 
med att finna alternativ lokalisering av ledningar pågår.

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. 

Vy längs Västerbrogatan mot planområdet. (Wingårdhs) 13Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 11

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet innefattar delar av Viskan vilket har höga 
natur- och rekreationsvärden och en industrifastighet vilket i 
huvudsak består av en relativt flack hårdgjord yta. I områdets 
norra del finns ett fåtal större träd längs med strandkanten av 
Viskan. Träden ligger inte inom en allé men har en ekologisk 
funktion som spridningsstråk med trädbård längs vattnet och 
bidrar bland annat med löv, skugga till vattnet och binder 
kanten i strandbrinken.

I översiktsplanen ingår Viskan och dess närmiljö är ur natur-
och rekreationsperspektiv önskvärda att säkerställa eller vid 
behov utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. 
Sambanden utgörs av viktiga stråk, spridningskorridorer och 
vattendrag.

Planförslaget innebär ingrepp för vissa av träden i norr och 
därmed krävs kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgär-
der beslutas i ett senare skede. Vissa av träden hamnar inom 
allmän plats och kan troligtvis bevaras.  

Inom allmän plats längs parkstråket kan träd och annan 
vegetation planteras. Möjligheterna att plantera träd i gatu-
rummet begränsas av behov av framkomlighet för exempel-
vis sophämtning. För delar av gaturummet avsätts två meter 
förgårdsmark inom kvartersmarken. Förgårdsmarken ska 
används för vegetation eventuellt i form av fasadväxter, för 
att bidra med grönska till gaturummet.

Inom kvarteren föreslås upphöjda innergårdar med växtlig-
het vilket kan bidra med uppskattad bostadsnära grönska 
och fördröja och rena dagvatten. Även växtbeklädda tak kan 
förekomma. 

Vy från parkstråket österut mot Sven Eriksonsgatan. (Wingårdhs) 6Wingårdhs l                l Gatuvyer l 2020.11.26

Vypunkt 4
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Rekreation
Viskans närhet innebär uppskattade rekreativa kvalitéer för 
området. Med endast en kort promenad söder ut, cirka 300 
meter från planområdet finns Stadsparken vilket erbjuder 
en  variation av rekreativa aktiviteter. I Stadsparken ligger 
planområdets närmaste lekplats. Lekplats finns även i Norrby, 
ca 500 meter norr om planområdet.

Inom en kilometersavstånd från planområdet nås även 
Annelundsparken och Ramnaparken. I ramnaparken finns 
bland annat Elljusspår och möjligheter till fiske.

I anslutning till planområdet återfinns Hälsans stig, en fyra 
kilometer lång promenadslinga. Hälsans stig går igenom de 
centrala delarna av Borås. Vid flera tillfällen följer spåret 
Viskan genom staden. Längs ån kan du se flera byggnader 
från stadens äldre textila historia. Inne i city kan du beskåda 
ett flertal av stadens kända statyer, och sist men inte minst 
får du möjlighet att gå en längre sträcka igenom den vackra 
stadsparken.

Planområdet ingår det planerade parkstråket ”Staden vid 
parken” som ska går längs med hela staden, från Rya åsar i 
norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer 
lång och sammanhängande och gör att människor kommer 
kunna röra sig genom hela staden i en grön miljö utan 
biltrafik. Stråket byggs ut i etapper och förväntas i slutänden 
forma ett sammanväxt pärlband av parker som går som en 
linjär park genom hela staden. 

Inom planorådet har parkstråket formen av en gång- och 
cykelramp mellan husen och vidare till en bro över Sven 
Eriksonsgatan. Bron fortsätter sedan utanför aktuell 
detaljplan över järnvägen. Parkbron planeras att går parallellt 
med Norrby tvärgata till Norrby torg. Innan bron är klar tar 
parken en omväg under järnvägen istället. 

Planeringen av den nya parken bygger vidare på de mål som 
lyfts i flera av Borås Stads styrdokument för hur staden ska 
utvecklas framåt. Parken omnämns som en grön tvilling 
till Viskan, när staden växer från norr till söder. Viskan och 
dess gröna tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk där 
boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. I budget 
2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbygg-
nadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga 
det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken 
genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.

Kulturlandskap
Planområdets Östra och sydliga kant inom Viskan ingår i 
fornminnet för den äldre rutnätsstaden som är utpekat av 
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningens avgränsning har ett 

Kartbilen illustrerar visionen ”Staden vid Parken” . Planområdet ligger inom 
punkt 10 och 11.

medelfel om 10 meter. Detaljplanens bebyggelse föreslås att 
vidareutveckla rutnätsstadens kvartersstruktur norrut och 
bedöms inte skada fornminnet.

I planområdets sydöstra del i anslutning finns den rundade 
kontorsbyggnaden från tidigt 1900-tal som påminner om 
den historiskt betydelse fulla textilindustrin för staden som 
en gång verkade här. Med hänsyn till detta tillsammans med 
byggnadens arkitektoniska kvalitéer gör att byggnaden ska 
bevaras. 

Lagenligt skyddad natur
Detaljplanens genomförande påverkar inte områden för 
lagenligt skyddad natur.

Klimatanpassning
Genomförandet av planen förväntas innebära ett minskat 
buller genom avskärmande byggnader. Förutsättningarna 
för att fördröja dagvatten och minska översvämningsrisker 
förbättras genom mer grönska och ändrade marknivåer för 
delar av planområdet. Vidare förväntas ett förbättrat mikro-
klimat genom mer grönska och vindskyddande placering 
av byggnader. Markföroreningars påverkan på Viskan kan 
komma att minska efter sanering av marken.
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Grönområdesplan
Viskan och dess närområde ingår i naturdatabasen och är i 
grönområdesplanen ett utpekat spridningsstråk längs med 
vattendrag som är värdefulla för djur- och växtlivet som för 
människan. Viskan och dess stråk är klassad som högsta 
naturvärde, klass 1 och tillhör Borås Stads mest värdefulla 
grönområden. I dessa områden ska ingrepp undvikas och vid 
ingrepp krävs kompensationsåtgärder.

Geoteknik och Radon
PM geoteknik (WSP 2019-09-11) delar upp planområdet i 
delområde A och B. 

Undersökningarna visar för delområde A är jordlagerföljden 
beståendes av fyllning som vilar direkt på berg alternativt via 
ett lager siltig grusig sand på berg. Fyllnadsmaterialet består 
mestadels av grusig siltig, något stenig, sand. Hårdgjorda 
ytor är överst belagda med asfalt. Fyllnadslagret är ca 1 meter 
mäktigt. Den naturliga jorden utgörs av grusig siltig Sand 
och har någon meters mäktighet i områdets östra del. Lagret 
tunnas sedan ut åt väster mot Krokshallsberget. Djup till 
berg varierar i huvudsak mellan 0.5 – 3.0 meter.

För delområde B består jordlagerföljden i normalfallet av 1-2 
meter fyllning som via sand vilar på fastare friktionsjord ovan 
berg. Djup till berg är ca 20 meter från befintlig markyta 
närmast Viskan och minskar sedan västerut mot Krokshalls-
berget. Grundvattenytan påträffas mellan 0.5-1.0 meter djup 
under markytan och påverkas sannolikt av vattenståndet i 
Viskan. 

För grundläggning inom planområdet rekommenderas 
planerade byggnader pål- och/eller plintgrundläggas till 
följd av lösare jordlager i området i kombination med 
byggnadernas höga höjd. 

Underjordisk konstruktion under grundvattenytan bedöms 
möjlig i vissa delar av området men kräver kostsamma 
åtgärder. Bortledning av grundvatten kan leda till sättningar 
på allmänplats och befintliga byggnader. Påverkan på 
grundvatten på grund av parkeringsgarage under marknivå 
kommer att utredas vidare och nödvändiga tillstånd kommer 
att sökas hos länsstyrelsen.

Utredningen har visat att viss erosionsrisk förekommer vid 
Viskans rand i områdets norra del. Erosionsskyddet berör 
både den pågående ombyggnationen av Sven Eriksonsgatan 
och den föreslagen markanvändningen inom planområdet. 
Inför granskningen kommer behovet av ett erosionsskydd 
att utredas. Om det bedöms att ett erosionsskydd behövs 
kommer en ansökan för vattenverksamhet med miljöbedöm-
ning att lämnas in till länsstyrelsen.

Förorenad mark
Miljöteknisk markutredning (WSP 2019-09-17) visar att 
området har en begränsad förorening av PAH i jord. En 
av sju provpunkter visar en förhöjd halt av analyserade 
ämnen. Provpunkt 19W07 har en halt av PAH på 3,6 mg/kg 
jämfört med riktvärdet KM på 1 mg/kg. Provpunkt 19W07 
är placerad i gång- och cykelbanan och innehåller fyllnads-
material med asfaltsrester vilket troligen är orsaken till det 
något förhöjda halterna av PAH. Tjärasfalt påträffas i två av 
tre analyserade asfaltsprover. Parkeringen i norra delen av 
undersökningsområdet samt asfalten i gång- och cykelbanan 
innehåller tjära. 

Tidigare genomförda undersökningar inom fastigheten 
Viskaholm 2 påträffades i den södra delen av fastigheten vid 
den f.d. tankstationen (Provpunkt 4 och 5) organiska ämnen 
överstigande riktvärdet för MKM.

Under befintlig lagerbyggnad (Provpunkt 8 och 9) påträffa-
des zink överstigande riktvärdet MKM och organiska ämnen 
överstigande riktvärdet KM. Uttagna jordprov analyserades 
för olika djup och det prov som visade på en föroreningshalt 
över MKM togs ytligt mellan 0 och 1 meter under markytan. 
Utifrån den begränsade provtagning som utfördes under 
byggnaden går det inte att utesluta att det finns förorening 
ytligt under hela byggnaden.

På innergården i den östra delen av fastigheten har en sane-
ring tidigare utförts och inga ytterligare åtgärder planeras i 
dagsläget i denna del.

Utifrån markundersökningar som genomfördes 2019 finns 
inte tillräcklig med information för att säkerställa att marken 
är lämplig för ändamålet. I södra delen av fastigheten måste 
den påträffade förorening med petroleumprodukter bli 
avgränsad genom en fördjupad markmiljöundersökning. 

Kartbild illustrerar översvämningsrisken för planområdet, Sweco.
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Föroreningar under befintlig byggnad behöver ytterligare 
utredas om de uppmätta flyktiga ämnen har sin härkomst i 
klorerade kolväten eller tjärasfalt. Inför planering av åtgärder 
behöver även PAH föroreningen avgränsas. En fördjupad 
markmiljöutredning kommer att beskriva hur spridning av 
markföroreningar till Viskan under rivning av den befintliga 
byggnaden och sanering av marken ska undvikas. Dessa 
åtgärder ska tas upp i saneringsplanen. Kommunen driver för 
närvarande ett projekt med sanering av Viskans bottensedi-
ment i Djupasjön, söder om väg 27.

6. Vatten
Inom planområdet rinner ån Viskan. Ån är betydelsefull 
för djur- och växtliv men även för människors rekreation. 
Viskans sträckning genom Borås är påtagligt påverkad av 
bebyggelse och verksamhet i staden. Långa sträckor av ån är 
kanaliserad med höga, konstgjorda kanter. Vattnet är grum-
ligt och botten dyig. På botten ligger mycket skrot och skräp.

Kommunens intention är att bygga en ny gång- cykelbro över 
Viskan utan att påverka åfåran. Om brokonstruktionen ändå 
visa sig påverka Viskan kommer en ansökan om vattenverk-
samhet med miljöbedömning att lämnas in till länsstyrelsen. 

Vid bebyggelsens östra sida möjliggörs för bryggor. Om 
intentionen finns att uppföra bryggor ska nödvändiga till-
stånd sökas hos länsstyrelsen gällande strandskyddsdispens 
och vattenverksamhet.

Strandskydd
Viskan medför att planområdet påverkas av strandskydd. 
Strandskyddet upphävs inom allmän plats och kvarters-
mark. Upphävandet avstrandskyddet sker med hänsyn till 
bestämmelserna i Miljöbalken 7 kapitlet 18c § första och 
femte punkten. Området är i dagsläget inte tillgängligt för 
allmänheten och består ihuvudsak av hårdgjord yta. Området 
har därmed redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Fler bostäder i 
centralt läge är ett angeläget allmänt intresse vilket inte kan 
tillgodoses i andra centrala lägen då dessa är redan bebyggda 
eller planläggning pågår. Detaljplanen skapar goda förutsätt-
ningar för hållbart resande och möjliggör en ny gång- och 
cykelväg mellan Norrby och Borås centrum. Marken behöver 
därmed tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker. I utredningen 
”Klimatanpassning för Skyfall och höga flöden i Viskan” 
(Sweco 2019-11-19) har senaste genomförda översväm-
ningskartering (MSB, 2019) används i vilket den beräknade 

vattennivån i Viskan och vid anslutning till planområdet är 
beräknad till + 133,1 meter (RH2000) vid ett klimatanpassat 
dimensionerande 200-årsflöde. Vid tidigare genomförda 
översvämningskarteringar för Viskan, som genomförts av 
SMHI och DHI är beräknad vattennivå betydligt lägre än 
MSB:s. Orsaken till denna avvikelse bör vidare utredas i 
samband med kommande samråd med länsstyrelsen innan 
den slutliga skyddsnivån bestäms.

Utredningen föreslår att skyfall ska kunna avledas ytligt 
till recipienten, vilket åstadkoms genom höjdsättning av 
området. De stora mängder vatten som uppstår vid ett skyfall 
ska kunna avledas på gator inom planområdet utan att utgöra 
skada för bebyggelse eller människors hälsa. Höjdsättning 
bör utformas så att vatten inte avleds till området via infarter 
från Sven Erikssonsgata.

Områdesskydd längs med planområdets angränsning mot 
Viskan är nödvändigt för att skydda området mot framtida 
höga flöden och vattennivåer i Viskan. Befintlig och tillkom-
mande byggnation kan dessutom kräva objektsskydd.

Sammanfattat kan sägas att om förslagna sekundära skyfalls-
stråk och anpassat klimatanpassningsskydd mot höga flöden 
och vattennivåer i Viskan tillskapas ut med planområdet, 
kommer risken för översvämning av mark och byggnader 
väsentligt att kunna minskas. Skydden mot höga vattennivåer 
i Viskan utförs lämpligen som portabla skydd alternativt 
semi-permanenta skydd.

Som alternativ till ett klimatanpassat översvämningsskydd i 
direkt anslutning till och utmed Viskan kan ett objektsskydd 
för respektive byggnad med semipermanenta skydd för 
entréer och eventuellt garageinfarter vara en möjlig lösning. 
Lämplig lösning till skydd bör emellertid vidare utredas.

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 uppelat 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 
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status och god kemisk status. Grundvattenförekomsten 
uppfyller gällande kvalitetskrav genom att god kemisk status 
och kvantitetskrav.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

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

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

Nuvarande ekologiska status för Viskan är bedömd som 
måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god kemisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna 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
Planens exploatör avser att realisera en blandning av lägen-
hetstyper och upplåtelseformer. Vidare stärks förutsättning-
arna för att på sikt skapa bättre kopplingar för gående och 
cyklister mellan Norrby och Borås stadkärna. Detta kan leda 
till att fler väljer att gå eller cykla mellan dessa två punkter 
vilket även kan leda till ökad hälsa. Att fler människor rör sig 
och passerar området kan även innebära en ökad känsla av 
trygghet i gaturummet.

Identitet
Området har en stark koppling till Borås textilindustri-
historia vilket bland annat tar sig i uttryck genom den 
rundade kontorsbyggnaden från 1900-talet och den nyare 
lagerbyggnaden. Vidare angränsar planområdet till den äldre 
rutnätsstaden. Med hänsyn till detta ställs höga arkitektoniska 
krav för bevarande av kontorsbyggnaden likväl som för ny 
föreslagen bebyggelse. I planområdets norra del planeras ett 
20-våningshus vilket skapar möjlighet till ett nytt landmärke 
i staden. Utformning av gator och kvarter hämtar inspiration 
från rutnätsstaden och ska anpassas till en nutida kontext. 

Mötesplatser
Detaljplanen möjliggör för nya rörelsemönster vilket innebär 
att människor naturligt kan passera genom området vidare 
mot Norrby eller stadkärnan. Detta skapar förutsättningar 
för ytliga möten så som att se och bli sedd. Inom de privata 
kvarteren skapas gemensamma upphöjda gårdsytor för de 
boende. Utformningen att gårdsytorna är avgörande för att 
bidra med bostadsnära grönska likväl som att forma betydel-
sefulla möten.

8. Störningar på platsen
Risk
Byggnaderna i planområdets norra del ligger inom 40 meter 
från Kust till kustbana. Riskhanteringsområdet intill en 
transportled för farligt gods sträcker sig 150 meter från trans-
portleden. Slutsatsen av riskutredning (Cowi 2019-06-04) 
visar att det utan säkerhetshöjande åtgärder går att genomföra 
det planerade bostadsbygget vid ett avstånd på mer än 40 
meter från närmsta räls. Riskutredningen kommer att uppda-
teras med det föreslagna höghuset inför granskningen.

För att möjliggöra planerad bebyggelse på ett avstånd av 
30-40 meter från järnvägsräls behövs säkerhetsåtgärder i 

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad.
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form av brandskydd på de delar av fasaden som vetter mot 
spåren. Brandskyddad fasad säkerställs med bestämmelse på 
plankartan, m2.

Buller
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och 
järnväg och därför har en bullerutredning tagits fram. 
Med hjälp av utredningen visas förslag på hur området kan 
bebyggas så att risken för att människor blir störda av buller 
minimeras. Buller inom planområdet från järnvägen och Sven 
Eriksonsgatan kommer att reduceras. Detta sker genom att 
byggnader i planområdets nord- och västliga delar skapar en 
skärmande effekt. 

Trafikbullerutredning (ÅF 2019-11-07) visar på att den 
ekvivalenta ljudnivån ligger för de flesta fasader under         
60 dBA för byggnaderna i planområdet. För fasader närmast 
järnvägen och Sven Erikssonsgatan ligger dock nivåerna över 
60 dB, upp till 67 dB. Den ekvivalenta ljudnivån domineras 
av vägtrafiken.

Där den ekvivalenta ljudnivån är över 60 dBA behöver 
bostäder vara utformade så att hälften av bostadsrummen 
ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden och samtidigt minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. För små 
lägenheter som är högst 35 m2 accepteras 65 dBA på den 
bullriga sidan. 

Ljudnivåerna vid fasad mot gata är generellt för höga för 
att klara riktvärde för balkonger. Planerade gemensamma 
uteplatser där riktvärdena klaras finns tillgängligt på 
innergården för respektive kvarter. Om fasader och fönster 
utformas på ett korrekt sätt kan BBR:s krav på ljudnivåer 
inomhus klaras.

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. 

Vibrationer
Vibrationsutredning (ÅF 2019-11-15) visar på att det före-
kommer vibrationshastigheter i mark från passerande fordon 
som ligger i storleksordningen som kan vara kännbara. 
Vibrationshastigheterna överskrider dock inte riktvärde för 
komfortstörande vibrationer i styrka eller antal per natt, högst 
0,4 mm/s vägd RMS fem gånger per årsmedelnatt. 

Vid traditionellt flerbostadshus med betongstomme som är 
grundlagd med pålning mot berggrund eller med friktions-

material mot berg bedöms vibrationshastigheterna bli lägre 
inom byggnaden än i mark och risken för kännbara vibratio-
ner vara mycket låg. 

Notera dock att veka och höga konstruktioner kan exciteras. 
Vid val av annan vekare eller lättare stomme som till exempel 
trästomme, pelardäck-system eller bjälklag med stora spänn-
vidder eller konsoler bör hänsyn tas till vibrationshastigheter 
i marken vid dimensionering av byggnadsstomme och 
grundläggning.

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.

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 elektromag-
netiska fält att bostäder får ej exponeras för mer än 0,2 µT 
uttryckt som ett genomsnittsvärde från aktuell installation. 

Inom planområdet finns nedgrävd högspänningsledning. 
Ledningar planeras att flyttas i samband med genomförandet 
av planen och kommer mest troligt att anläggas i gatan. 
Arbetet med att finna alternativ lokalisering av ledningar 
pågår. Genom att gräva ner ledningen kan elektromagnetiska 
fält minskas. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna är kommunala gator.

Bestämmelsen GÅNG1 visar att gång- och cykelramp ska 
placeras. Höjdnivåerna 133,5 till 138,5 meter över stadens-
nollplan visar inom vilka höjder rampen ska anläggas.
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Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som äger gatan och ansvarar för dess skötsel. 
Eftersom detta är utgångspunkt för alla detaljplaner, anges 
det inte på plankartan.

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bostadsändamål omfattar 
all form av boende av varaktig karaktär, samt även bostads-
komplement som t.ex. parkeringar för boende och besökare, 
soprum m.m.

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lättillgängliga för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler.

För att möjligöra att allmän plats kan över- respektive 
underbyggas med bostäder och centrumverksamheter och 
samtidigt skapa tillgängliga, trygga och trafiksäkra miljöer 
används följande bestämmelser. Bestämmelserna (B1) och (C1) 
tillåter att bostäder respektive centrumverksamheter byggs 
under allmän plats, det vill säga under föreslagen gång- och 
cykelväg, GÅNG1. Bestämmelsen (B2) tillåter bostäder över 
och under allmän plats. Fri höjd över gång- och cykelväg ska 
vara minst 5,0 meter. Bestämmelsen innebär i praktiken cirka 
10 meter över marknivå för gata. Bestämmelsen finns för att 
skapa ett rymligt gaturum som kan upplevas som trygg.

Bestämmelsen (B3) tillåter bostäder över allmän plats. Fri 
höjd över gata ska vara minst 10,0 meter. Bestämmelsen finns 
för att vidhålla ett öppet gaturum och en enhetlig utform-
ning för den sammanhängande byggnadskropp som föreslås 
överbrygga gaturummet vid parkstråket.

Bestämmelsen (B4) tillåter bostäder kraga ut över allmän 
plats. Fri höjd över gata ska vara minst 7,0 meter. Bestäm-
melsen finns för att säkerställa god sikt i korsning.

Bestämmelsen E står för tekniska anläggningar. Inom detta 
område tillåts anläggningar såsom transformatorstationer 
men även andra anläggningar.

Bestämmelsen K står för kontor. Användningen används för 
områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering.

Bestämmelsen (P) står för att parkering tillåts under allmän 
plats. 

Vattenområde
Bestämmelsen W1 står för vattenområde där broar får anläg-
gas. Vattenområde används för områden som ska vara öppet 
vatten eller att karaktären av öppet vatten ska finnas kvar.

Bestämmelsen W2 står för vattenområde där bryggor får 
uppföras. Bryggor i anlutning till bostäder tillvara tar de 
kvalitéer som ett vattennära läge innebär.

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Bestämmelsen q1 innebär att broräcken ska bevaras. Den bro 
som kopplar samman Hallbergsgatan i söder och kvarteret 
Viskaholm norr om Viskan, ritades sannolikt av Borås-
arkitekten Lars Kellman i samband med att huvudkontoret 
för Borås Väfveri AB byggdes år 1913. Det vackert utformade 
broräcket finns belagt genom ett fotografi från april 1914. 
Genom sitt exponerade läge vid huvudentrén till den stora 
fabriksanläggningen har smidesräcket en stark historisk och 
visuell koppling till området. Vid en framtida ombyggnad av 
själva bron ska det ursprungliga räcket återanvändas på en ny 
bro. Mindre kompletteringar och förändringar kan tillåtas för 
att motsvara aktuell standard för broräcken.

Bestämmelsen bro står för gång- och cykelbro. Bestäm-
melsen visar ungefärligt läge för den framtida bro över Sven 
Eriksonsgatan.

I planen bestäms gatumarkens höjd. Syftet med denna 
reglering är att förhindra översvämning där det är möjligt.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Upp till cirka fem meter över marknivå tillåts hela använd-
ningsområdet att bebyggas. Bestämmelsen e1 tillåter vidare att 
från +139 meter över angivet nollplan är största byggnadsarea 
80 % av egenskapsområdet. 

På de upphöjda gårdsytor inom planområdet finns bestäm-
melsen e2 vilket innebär att högst 15 % av gårdsytan får 
bebyggas med komplementbyggnader med högsta nockhöjd 
3.0 meter över gårdsytan. 

Högsta nockhöjd över angivet nollplan och högsta totalhöjd 
för gårdsytan ovan nollplan används för att reglera bebyg-
gelsens höjd. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den 
högsta delen på en byggnads takkonstruktion. Hisstoppar, 
ventilationsanläggningar och skorstenar får sticka ut över 
nockhöjden. Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd på 
byggnader inklusive uppstickande delar ovanför en takkon-
struktion. Höjden på bebyggelsen varieras inom planen och 
innebär mellan 4 till 25 våningar.

För område med prickmark får marken inte förses 
med byggnad men mindre skärmtak tillåts. Marken får 
underbyggas med underjordiskt garage. Bestämmelsen finns 
för att skapa ett rymligare gaturum med vegetation och 
möjliggöra att mindre skärmtak vid entréer och garage kan 
anläggas under marknivå. 
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Bestämmelsen f1 innebär att vegetation ska finnas. Bestäm-
melsen finns i anslutning till gata för att bidra med vegetation 
i gaturummet.

Bestämmelsen f2 innebär att balkonger vända mot innergår-
den högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan. Detta för att 
vidare möjliggöra användbara och uppskattade gårdsmiljöer.

Bestämmelsen f3 innebär att för fasad som gränsar mot 
allmän plats får balkong och burspråk som högst kraga ut 1.5 
meter över allmän plats, minsta fri höjd 3.5 meter. Bestäm-
melsen finns för att undvika utstickande byggnadsdelar i 
gatan och gång- och cykelväg.

Bestämmelsen f4 innebär att för fasad som gränsar mot 
vattenområde får balkong och burspråk som högst kraga ut 
1,5 meter över Viskan, minsta fri höjd är 1,5 meter. Bestäm-
melsen finns för att undvika utstickande byggnadsdelar som 
påverkar Viskan. 

För att forma ett rymligt gaturum används generell bestäm-
melsen för balkonger och burspråk som högst får kraga ut 1,5 
meter från fasad ut över prickad mark. Minsta frihöjd är 3,5 
meter.

För att möjliggöra centrumverksamheter i bottenvåningar 
används generell bestämmelse. Bottenvåning ska vara minst 
4,0 meter hög. Bestämmelsen gäller från överkant golvbjälk-
lag till överkant golvbjälklag.

En generell bestämmelse innebär att på bottenvåning, mot 
allmän plats får inte inrymma parkeringsgarage. Angöring 
till parkeringsgarage och varumottagning för butiker tillåts. 
Bestämmelsen finns för att skapa goda förutsättningar för 
ett levande gaturum med hjälp av så kallade aktiva bottenvå-
ningar.

Bestämmelsen b1 innebär att gårdsytan får underbyggas 
med ett bjälklag som planteras, minsta panteringsdjup är 60 
cm. Bestämmelsen finns för att möjliggöra användbara och 
uppskattade gårdar.

Bestämmelsen b2 innebär att minst 50 % av marken ska vara 
genomläpplig. Bestämmelsen finns för att möjlggöra fördröj-
ning av dagvatten och vegetation inom förgårdsmark.

Den generella bestämmelsen för dagvatten innebär att 
inom kvartersmarken ska det finnas möjlighet att fördröja 
dagvatten. 

Nedanstående bestämmelser kring bevarande och varsamhet 
kräver att byggnaden finns kvar i fysisk form.

Bestämmelsen r1 innebär att byggnaden får inte rivas.
Bestämmelsen q2 innebär att fasader i rött och gult tegel samt 
burspråk i koppar respektive karosseripanel ska bevaras. De 
befintliga fasaderna i tegel är helt centrala för autenticiteten 
och i förlängningen, upplevelsen av byggnaden. Ursprungliga 
fasader ska bevaras och underhållas med traditionella mate-
rial och metoder. Enstaka stenar kan bytas och omfogning 
ska ske med ett utseende likt befintligt. Burspråken i koppar 
respektive karosseripanel är de mest unika och välbevarade 
detaljerna på byggnaden när det gäller utformning och 
förekomsten av bevarade originalmaterial.

Bestämmelsen q3 innebär att ursprungliga fönster samt 
exteriör skylt med texten ”kontor” ska bevaras. Endast ett 
fåtal ursprungliga fönster finns bevarade i den aktuella 
byggnaden. De utgörs av de bågformade fönstren sitter i 
byggnadens bottenvåning mot Viskan. Autentiska detaljer 
som utformats med stor omsorg och hantverksskicklighet 
är mycket viktiga för upplevelsen av byggnaden. Skylten 
med texten ”Kontor” är den sista bevarade detaljen som kan 
kopplas direkt till den ursprungliga verksamheten för Borås 
Väfveri AB. Typsnittet är mycket tidstypiskt för byggnadens 
tillkomsttid år 1913. Som enskild detalj tillskrivs skylten en 
stort kulturhistoriskt värde och den skänker såväl byggnaden 
som platsen framför ett historiskt djup.

Bestämmelsen q4 innebär att trapphus i marmor ska bevaras. 
Trapphuset i marmor utgör tillsammans med burspråket i 
karosseripanel de två bäst bevarade och tydligaste historiska 
spåren efter den stora till- och ombyggnad som genomfördes 
vid huvudkontoret vid 1940-talets början. Påkostade entréer 
med tillhörande trapphus blev en status- och framgångsmar-
kör som uppfördes vid många fabriksanläggningar i Borås. 
Efter rivningar och ombyggnader återstår idag endast ett 
fåtal trapphus av den här karaktären i staden. Interiören är 
känslig för varje liten förändring och skyddsbestämmelsen 
skyddar befintligt eller ursprungligt utseende.

Bestämmelsen k1 innebär att entrépartier ska utformas likt 
ursprungliga eller i karosseripanel likt befintliga. Befintliga 
entrépartier i karosseripanel vittnar om den stora och 
påkostade ombyggnation som gjordes under 1940-talets 
första år. De befintliga entrépartierna ska bevaras så lång det 
är tekniskt möjligt, men kan som sista utväg ersättas med 
nya partier som helt efterliknar befintliga. Om ett byte ska 
genomföras kan det bli aktuellt att, om det finns ett fullgott 
underlag i form av ritningar eller bilder, återskapa entrépar-
tier i det utseende som fanns 1913, före ombyggnaden.

Bestämmelsen k2 innebär att befintliga takdetaljer i koppar 
ersätts med lika befintliga. Taklandskapet på huvudkontoret 
innehåller delar av det exklusiva tak i koppar som skapades 
vid ombyggnaden vid 1940-talets inledning. Tillsammans 
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med det välbevarade burspråket på huvudkontoret är detta 
de enda kvarvarande koppar detaljerna i på byggnaden. Det 
ursprungliga och mycket vackert patinerade koppartaket ska 
bevaras så långt det är tekniskt möjligt och därefter ersättas 
med skivtäckt koppar likt befintligt. 

Bestämmelsen k3 innebär att fönster ska utformas likt 
befintliga eller ursprungliga vad gäller form, material och 
färgsättning. Samtliga fönster i byggnaden har en mycket 
viktig roll för att bevara karaktären och den tidstypiska arki-
tekturstilen. Det gäller även för att markera den ursprungliga 
byggnaden från 1913 och de tillägg som gjorts på 1930-talet 
och 1940-talet. Nya fönster ska utformas som kopior av de 
ursprungliga både vad gäller form, material och kulör. 

Inom hela planområdet ska byggnader placeras och utformas 
så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Denna gene-
rella bestämmelsen innebär att varje bostad ska ha tillgång 
till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte 
överskrider riktvärden för buller enligt gällande riktlinjer.

Bestämmelsen m2 innebär att byggnadsfasader som vetter 
mot och ligger inom 40 meter från järnvägsräls ska utformas 
med brandskydd. Bestämmelsen finns med hänsyn till 
områdets närhet till järnvägen som är transportled för farlig 
gods.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år. Genomförande tiden anger den 
tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.

För områden med bestämmelser om skydd av kulturvärden 
(q) och varsamhet (k), som utgör särskilt värdefull bebyggelse 
som avses i pbl 4 kap 13 §, gäller bygglovsplikt för yttre 
ändrings- och underhållsåtgärder. Detta innebär att för 
åtgärder gällande kontorsbyggnadens exteriör och Viska-
holmsbrons broräcke krävs bygglov. 

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning har kommit till stånd. 

Tomtindelning 1583K-BN798/1962 upphävs. Bestämmelsen 
finns för att upphäva tomtindelningen då den inte lägre är 
aktuell.

Strandskyddet är upphävt inom allmänplats och 
kvartersmark.

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 Borås ska vara en plats där många männ-
iskor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, att före-
tagen ska växa genom att samarbeta och att Borås centrum 
ska bli livligare med fler bostäder. Detaljplanen bidrar till 
visionen genom att möjliggöra en förtätning i närheten av 
stadskärnan med fler bostäder. Planen bidrar därmed särskilt 
till att nå målområdet ”Livskraftig stadskärna”. 

Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och 
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett 
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Planen är förenlig med ÖP:ns målområdet ”en tät, 
sammanhållen och blandad bebyggelse” samt med ÖP:ns 
planeringsprinciper för bostadsbyggande och boendemiljöer, 
då bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till 
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, 
men även miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt.”

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning 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 bostäder, centrum och kontor i 
planbestämmelser begränsas bland annat byggnadshöjd och 
byggrätt. Områden med höga kulturvärden bevaras och 
skyddas i samband med ny detaljplan. Kommunens slutsats 
är att strategisk miljöbedömning inte behövs. I nuläget delar 
länsstyrelsen inte kommunens bedömning.

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen:

 » Arkitektonisk utformning

 » Olycksrisk, närhet till transportled för farligt gods

 » Buller

 » Markföroreningar

 » Trafik

 » Erosionskydd

 » Avledning av grundvatten

 » Översvämningsrisk och dagvattenhantering

 » Skuggning

 » Kulturvärden

 » Fastighetsreglering

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet såsom rivning av befintliga byggnader, marksane-
ring, grundläggning för planerad byggnation, förberedande 
markarbeten och byggnation mm.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Detta 
innebär att kommunen i framtiden ska äga och ansvara för 
allmän platsmark inom planområdet. Ansvaret för utförande 

av allmänna anläggningar på allmän plats regleras i det 
exploateringsavtal som ska tecknas mellan kommunen och 
exploatören. Kommunen ansvarar för framtida drift och 
underhåll av allmänna platser, GATA och GÅNG, inom 
planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska 
platser
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberför-
sörjning.

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva flyttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för 
att ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla flyttas efter 
överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
ansvarar Borås Elnät AB för elledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl.a. reglerar finansiering 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:

 » Ansvarsfördelning för utförande av allmän platsmark, 
GATA och GÅNG, samt finansiering av dessa åtgärder.

 » Reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsät-
ter.

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafiknätet.

 » Ansvarsfördelning och finansiering för utförande av 
kajförstärkningar.

 » Ansvarsfördelning, finansiering, läge och utförande av 
ledningsbro mellan detaljplanen och kv Elektra.

 » Reglera de justeringar på Sven Eriksonsgatan, inkl. 
eventuell flytt av busshållplatser, som behöver göras på 
grund av exploateringen.
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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. För en utförligare redovisning av Borås 
Stads parkeringsregler och dess konsekvenser för Viskaholm 
2, se avsnittet ”Biltrafik och bilparkering” i kapitel 3.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheterna Viskaholm 2 
och Innerstaden 1:1. Viskaholm 2 ägs av Fastighets AB 
Viskaholm (exploatören) och Innerstaden 1:1 av Borås Stad 
(kommunen).

De ytor som utgör kvartersmark kan i framtiden komma att 
utgöra en eller flera fastigheter. Idag är det endast fastigheten 
Viskaholm 2 som innehåller kvartersmark men denna fastig-
het kan komma att delas upp i ett flertal framtida fastigheter. 
Ombildningarna bedöms kunna genomföras genom avstyck-
ning och fastighetsreglering.

Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planom-
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnaders olika 
funktioner och användning, exempelvis genom att bilda 
3D-fastigheter. Planförslaget innebär även att det kan bildas 
3D-utrymmen som urholkar såväl Innerstaden 1:1 som 
Viskaholm 2 eller de på kvartersmark i framtiden bildade 
fastigheterna. Tillkommande 3D-utrymmen kan genom 
fastighetsreglering överföras från Innerstaden 1:1 till Viska-
holm 2 eller från denna bildad annan fastighet.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1

 » Tillförs mark från Viskaholm 2 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats, GATA och GÅNG.

 » Avstår mark till Viskaholm 2 eller från denna bildad 
annan fastighet som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark.

Viskaholm 2

 » Tillförs mark från Innerstaden 1:1 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

 » Kan komma att avstå delar av eller all mark som den 
tillförts från Innerstaden 1:1 till flera nybildade fastig-
heter.

 » Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats, GATA och GÅNG.

Befintlig ledningsrätt inom planområdet kan komma behöva 
omprövas vid lantmäteriförrättning.

För fastigheten Viskaholm 2 gäller bestämmelse om tomtin-
delning från 1962. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet.

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändiga för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

De trafikåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor) 
medför stora kostnader. Hur åtgärderna ska finansieras 
beslutas inom kort, sannolikt kommer flera exploaterings-
projekt, inklusive Viskaholm 2 att behöva bidra ekonomiskt. 
Detta kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark.

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt åtgärder i trafiknätet utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet.

Exploatören kommer att få kostnader för utförande av 
kajförstärkningar, ledningsbro mellan detaljplaneområdet 
och kvarteret Elektra samt justeringar som behöver göras på 
Sven Eriksonsgatan, inkl. eventuell flytt av busshållplatser. 
Ansvarsfördelning och finansiering kommer att regleras i 
exploateringsavtalet.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av att viss kvartersmark får ändrad användning till 
allmän platsmark, GATA och GÅNG, där kommunen ska 
vara huvudman.
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Kommunen får minskade intäkter då det arrende för parke-
ring som i dag finns på mark som kommer att övergå till 
exploatörens fastighet upphör.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens fastighet som detaljplanen medför genom att 
planen medför att viss del av kommunens fastighet är utlagd 
som kvartersmark i detaljplanen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN798/1962 fastställd den 5 septem-
ber 1962 upphävs för fastigheten Viskaholm 2.

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 
PBL 2010:900 (SFS 2017:266).

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Gestaltningsprinciper (2020-11-30, Wingårdhs) 

 » Klimatanpassning för skyfall och höga flöden i Viskan 
(Sweco 2019-11-19).

 » Trafikbullerutredning (ÅF 2019-11-07).

 » PM Geoteknik (WSP 2019-09-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP 2019-09-17).

 » Riskutredning (Cowi 2019-06-04).

 » Trafiktekniskt PM (WSP 2019-06-18).

 » Vibrationsutredning (ÅF 2019-11-15).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Job van Eldijk och 
Marcus Olofsson. Handläggare från Borås Stad har varit 
Leila Alves Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad      
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. 
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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. 



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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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

Gång- och cykelväg med en höjdnivå från +133,5 till 138,5 meterGÅNG1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder tillåts under allmän plats(B1)

Bostäder tillåts över och under allmän plats. Fri höjd över gång- och
cykelväg ska vara minst 5,0 meter

(B2)

Bostäder tillåts över allmän plats. Fri höjd över gata ska vara minst
10,0 meter

(B3)

Bostäder får kraga ut över allmän plats. Fri höjd ska vara minst 7,0
meter

(B4)

CentrumC

Centrum tillåts under allmän plats(C1)

Tekniska anläggningarE

KontorK

Parkering tillåts under allmän plats(P)

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområde, broar får anläggasW1

BryggorW2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd av kulturvärden

q1 broräcken ska bevaras,  4 kap. 8 §

Utformning av allmän plats

bro Gång- och cykelbro,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Från +139,0 meter över angivet nollplan är största byggnadsarea
80 % av egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom egenskapsområdet får högst 15% av gårdsytan bebyggas
med komplementbyggnader med högsta nockhöjd 3,0 meter över
gårdsytan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, mindre skärmtak tillåts.
Marken får underbyggas med underjordiskt garage,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, hisstoppar,
ventilationsanläggningar och skorstenar får sticka ut,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd för gårdsytan över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Vegetation ska finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Balkong får högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 För fasad som gränsar mot allmän plats får balkong och burspråk
som högst kraga ut 1,5 meter över allmän plats, minsta frihöjd är
3,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 För fasad som gränsar mot vattenområde får balkong och burspråk
som högst kraga ut 1,5 meter över vattenområdet, minsta frihöjd är
1,5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får högst kraga ut 1,5 meter över gårdsytan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bottenvåning ska vara minst 4,0 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bottenvåning mot allmän plats får inte inrymma parkeringsgarage. Angöring till
parkeringsgarage och varumottagning för butiker tillåts,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Gårdsytan får underbyggas med ett bjälklag som planteras, minsta

planteringsdjup är 60 cm,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmarken,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden
q2 Fasader i rött och gult tegel samt burspråk i koppar respektive

karosseripanel ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q3 Ursprungliga fönster samt exteriör skylt "kontor" ska bevaras,  4 kap.
16 § 1 st 3 p.

q4 Trapphus i marmor ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Entrépartier utformas likt ursprungliga eller i karosseripanel likt

befintliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Befintliga takdetaljer i koppar ersätts med lika befintliga,  4 kap. 16 § 1 st
2 p.

k3 Fönster utformas likt befintliga eller ursprungliga vad gäller form,
material och färgsättning,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller klaras. Varje
bostad ska ha tillgång till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte överskrider
riktvärden för buller enligt gällande riktlinjer.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Brandskydd ska uppföras på fasad som vetter mot järnväg,  4 kap. 12 §
1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Inom område med q- och k-bestämmelser, som utgör särskilt värdefull bebyggelse som avses i
pbl 4 kap 13 §, gäller bygglovsplikt för yttre ändrings- och underhållsåtgärder,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

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 har kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Fastighetsindelning
Tomtindelning 1583K-BN798/1962 upphävs

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom allmänplats och kvartersmark,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Bygglovsavgift debiteras inte för åtgärder som berörs av den utökade lovplikten
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§ 140 SBN 2022-04-21
PL 2022-1344
BN2017-0656

Underättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med 
flera, Västerbro, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör en ny detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 16 maj – 20 juni 2022. 

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på 
bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke 
på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot 
Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer 
kommunens översiktsplan.

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!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter senast den 20 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2017-0656), 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. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se  
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-13
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Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1 m.fl., Borås Stad, 
BN2019-1486 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, under 
förutsättning att möjligheterna att flytta kyrkan undersöks grundligt. 
 

Ärendet i sin helhet 
Planen möjliggör byggnation av en ny mottagningsstation för Borås Elnät i 
stadsdelen Hulta. I planbeskrivningen framhålls vikten av att den nya 
mottagningsstationen ”utformas med god arkitektonisk kvalitet för att bättre 
anpassas efter närmiljön”, vilket kulturnämnden ser positivt på. 
I planområdet ingår en arrenderad tomt som används för religiös verksamhet, 
som är bebyggd med en kyrka från början av 1970-talet. Eftersom stationen 
föreslås byggas ungefär där kyrkan står idag, behöver denna antingen rivas eller 
flyttas. Den syrisk-ortodoxa församling som idag använder kyrkobyggnaden 
kommer få nya lokaler intill Hulta torg. 

Kyrkobyggnaden är en så kallad vandringskyrka. Vandringskyrkor byggdes 
under 1960- och 1970-talet och var demonterbara, det vill säga de kunde efter 
behov flyttas till nya platser. Exempelvis kunde en vandringskyrka uppföras 
temporärt i nybyggda stadsdelar innan den riktiga kyrkan var på plats. 
Byggnaden finns inte utpekad i Borås Stads inventering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Vandringskyrkor har dock generellt ett bebyggelse- och 
samhällshistoriskt värde och de blir allt färre, i takt med att de rivs eller blir 
övergivna. Det är dessutom sannolikt att vandringskyrkornas kulturhistoriska 
värde kommer uppvärderas i framtiden, på samma vis som vi idag börjat se på 
annan bebyggelse från 1960- och 1970-talen med nya ögon. Såsom 
kyrkobyggnad har vandringskyrkan också ett värde i sig, inte minst genom 
kyrkobesökares minnen från de gångna 50 åren. 

Eftersom kyrkan är särskilt konstruerad för att kunna demonteras och 
återuppföras på annan plats, är det också en logisk lösning att flytta byggnaden 
för att möjliggöra dess bevarande. Enligt uppgift från ärendets ansvariga 
planarkitekt undersöks möjligheterna för flyttning, men man har ännu inte nått 
en lösning. Byggnaden ägs ej av Borås Stad, men kommunen bör sträva efter att 
bidra till kyrkobyggnadens bevarande. Kulturnämnden vill därför poängtera 
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vikten av att en sådan undersökning görs grundligt, men också formellt, i 
betydelsen att flera alternativ undersöks och att arbetet dokumenteras. Det 
skulle ur kulturmiljöhänseende vara klart ogynnsamt om detaljplanen gick 
vidare till granskning utan att frågan om kyrkan hade utretts.  

 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
  

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-1109
BN2019-1486

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, 
Hultabackegatan 2, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 6 maj – 3 juni. 

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation anpassad till sin närmiljö. 

Planområdet ligger i stadsdelen Hulta, cirka 2.5 kilometer 
öster om centrala Borås. Planområdets storlek är cirka 3 390 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Hultabacke 1 samt del 
av Hulta 4:1. All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. På 
fastigheten för byggnation finns idag en arrenderad tomt som 
nyttjas som religiös verksamhet. Delar av fastigheten kommer 
att lösas in som allmän platsmark. Söder om planområdet 
ligger ett naturområde tillhörande Ollonstupet. 

För planområdet finns det två gällande detaljplaner, vilka är 
stadsplanen P353 från 1963 samt stadsplanen P266 från 1960. 
Planerna anger användningarna ”allmänt ändamål” och ”park” 
för det aktuella området.

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!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Samrådsmöten
Vi kommer under samrådstiden att erbjuda bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte. På mötet ges tillfälle 
för ansvarig handläggare för detaljplanen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Bokningsbara tider för teams- eller telefonmöte finns 12 maj och 30 maj em och kan bokas på vår webb: 
https://www.timecenter.se/byggloviboras/. Det går också bra att höra av dig via mail eller telefon vid 
annan tidpunkt med dina frågor.
 

 



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-1109
BN2019-1486

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2019-1486), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar 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. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Clara Sjöberg, tel: 033-35 85 93, e-post: clara.sjoberg@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-05. 



Plan-
beskrivning

Detaljplan för Hulta,

Hultabacke 1

Samråd BN 2019-1486
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för en ny mottagningsstation för 
elkraft. Projektet ingår som en deletapp i Borås Elnäts 
pågående projekt kallat ”Projekt 2031” som kort innebär att 
höja leveranssäkerheten och överföringsförmågan till Borås 
Elnäts kunder. 

Fastigheten för byggnation föreslås att utökas söderut mot 
Ollonstupet, vilket är ett naturområde utpekat som klass II 
i Borås Stads grönområdesplan. Som kompensation föreslås 
användningen NATUR att utökas på den östra delen av den 
befintliga kvartersmarken. Planområdet ligger i anslutning 
till en bergslänt med höga naturvärden, vilken utgör risk för 
block- och trädnedfall. För att undvika påverkan på naturvär-
dena i slänten och samtidigt säkra byggnaden från nedfallna 
block och träd förslås särskilda skyddsåtgärder.  
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, Hultabackegatan 2, Borås Stad, upprättad den 21 april 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
anpassad till sin närmiljö.

Planområde
Området ligger i stadsdelen Hulta, cirka 2,5 kilometer öster 
om centrala Borås. Planområdets storlek är cirka 3 390 
kvadratmeter och omfattar fastigheten Hultabacke 1 samt 
del av Hulta 4:1. All mark inom planområdet ägs av Borås 
Stad. På fastigheten för byggnation finns idag en arrenderad 
tomt som nyttjas för religiös verksamhet. Delar av fastigheten 
kommer att lösas in som allmän platsmark. Söder om plan-
området ligger ett naturområde tillhörande Ollonstupet.

Gällande detaljplan
För planområdet finns det två gällande detaljplaner, vilka 
är stadsplanen P353 från 1963 och stadsplanen P266 från 
1960. Planerna anger användningarna ”allmänt ändamål” och 
”park” för det aktuella området. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 334 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för fastigheten Hultabacke 1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 i beslut 
§ 265 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2022 
Granskning 3:e kvartalet 2022 
Antagande 4:e kvartalet 2022 
Laga kraft 4:e kvartalet 2022

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

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till tidigast 
2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet lokaliseras intill ett bostadsområde med 
blandade bostadstyper i form av enstaka villor samt flerbo-
stadshus och radhus. Bostäderna är i huvudsak uppförda 
omkring 1930 till 1980-tal. Inom aktuellt planområde finns 
idag en så kallad vandringskyrka, vilken uppfördes under 
början av 1970-talet. Kyrkans församling kommer få nya 
lokaler intill Hulta torg och den befintliga kyrkan kommer 
istället att ersättas med den nya mottagningsstationen. Väster 
om planområdet finns anläggningar tillhörande Borås Energi 
& Miljö med två oljecisterner samt en värmecentral på 
fastigheten Hultahage 1. På fastigheten finns även en befintlig 
fördelningsstation som nu uppnått sin tekniska livslängd. 

Gällande detaljplan från 1963.

Fakta stationer

Mottagningsstation:

Stor station. Matas in på 
130 kV-nivå och omvand-
lar oftast spänningen till 
10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

Fördelningsstation:

Mellanstation. Omvandlar 
spänningen från 30 
kV-nivå ner till 10 kV-nivå 
för distribution till mindre 
nätstationer.

Nätstation:

Omvandlar spänningen 
från 10 kV-nivå ner till 0,4 
kV-nivå för distribution 
till kabelskåp.

Transformatorstation:

Brett begrepp för en 
station som innehåller en 
kraft-/ distributionstrans-
formator, t.ex. någon av 
ovanstående.
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Ny bebyggelse
Planen möjliggör byggnation av en ny mottagningsstation 
för Borås Elnät genom den föreslagna användningen teknisk 
anläggning. Den nya stationen är tänkt att ersätta den 
befintliga stationen som finns på Hultasjögatan, väster om 
aktuellt planområde. Den nya stationen föreslås att placeras 
på ungefär samma plats som den befintliga kyrkan. 

Planen medger en 12 meter hög teknisk byggnad med största 
byggnadsarea om 600 kvadratmeter. 

Stadsbild och gestaltning
Den föreslagna användningen inom aktuellt planområde 
kommer till viss del påverka stadsbilden då mottagnings-

stationen i förhållande till den befintliga kyrkan är större i sin 
utformning. För att på bästa sätt anpassa den nya bebyggelsen 
till sin omgivning, med bland annat bostäder och värdefull 
natur i närområdet, är det viktigt att byggnaden utformas 
med god arkitektonisk kvalitet för att bättre anpassas efter 
närmiljön. 

Mottagningsstationen kommer att omslutas av ett staket för 
att dels hindra obehöriga att vistas på området men även för 
att skydda byggnaden mot eventuella block- och trädnedfall. 
Det omslutande staketet kommer till viss del påverka den 
befintliga stadsbilden. 

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet idag och inga nya 
bostäder tillkommer.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser och inga nya 
arbetsplatser tillkommer genom planförslaget.

Offentlig service
För att säkra stadens framtida behov av en driftsäker elför-
sörjning i Borås Stad pågår ett arbete med att investera i nya 
stationer samt reinvestera i gamla stationer. Aktuellt förslag 
innebär uppförandet av en ny station för att på så vis bidra 
till en driftsäker elförsörjning. 

Visionsbild utmed Hultabackegatan som visar föreslagen station i riktning västerut (Yngve Lundh arkitekt). Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden 
kan även placeras på andra sätt enligt detaljplanen.

Gällande fastighetsläge mellan Hultahage 1 (vänster i bild) och aktuell fastighet 
Hultabacke 1 (höger i bild).

Fördelningsstation:

Transformatorstation:
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Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och lättillgängligt, däremot mer 
kuperat på omgivande naturmark. Området för mottagnings-
stationen kommer att vara stängt för allmänheten genom ett 
omslutande staket.

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom stadsdelen Hulta finns ett finmaskigt gatunät för 
gående och cyklister som kopplar till omgivande stadsdelar 
och närliggande grönområden som Ekarängen och Ollonstu-
pet. För biltrafik är gatunätet på Hulta storskaligt och utgår i 
huvudsak från Hultagatan, sydost om planområdet, och som 
sträcker sig parallellt med riksväg 40 från Hultamotet till 
Brämhultsmotet.

Gång- och cykelvägar
Infrastrukturen för gång och cykel är förhållandevis bra 
i området. Sydväst om planområdet finns en befintlig 
gång- och cykelväg som sträcker sig längs med Hultasjön och 
leder sedan hela vägen in till centrala Borås, samt till övriga 
stadsdelar. Hässlebron och Hultabron knyter även samman 
omgivande stadsdelar genom befintliga gång- och cykelvägar. 

Avståndet till centrum är ungefär 2,5 kilometer.

Kollektivtrafik
Planområdet lokaliseras cirka 230 meter från busshållplatsen 
Hultagatan, med goda bussförbindelser. Här går stadsbuss 
8 som har avgångar till och från Borås resecentrum med 
slutstationerna Hulta Ängar och Hestra. Bussen avgår fyra 

gånger i timmen under dagtid och två gånger i timmen 
kvällstid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikpe-
rioder är det en avgång var tionde minut. 

Biltrafik och bilparkering
Planområdet lokaliseras cirka 180 meter söder om riksväg 40. 
Norr om planområdet passerar Hultabackegatan, som genom 
Högagärdsgatan, alternativt Hultasjögatan, sedan ansluter till 
Hultagatan. 

Mottagningsstationen har ett besöksintervall på cirka 30 
besök per månad, vilket är en minskning i förhållande 
till dagens användning av platsen. Bedömningen är att 
ytterligare utredning inte behövs. Planområdets tillåtna 
användning och begränsade storlek bedöms inte alstra några 
större trafikmängder varför det statliga vägnätet inte kommer 
påverkas negativt i någon nämnvärd omfattning. 

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Ytterligare trafikut-
redning bedöms inte vara nödvändig.

Angöring och utfarter
Angöring till mottagningsstationen kommer att ske från 
Hultabackegatan på samma sätt som idag. Viss breddning av 
in-/utfarten är däremot nödvändig för att förenkla angöring 
för större transporter till mottagningsstationen.

Intill in-/utfarten finns idag en intagsbrunn för dagvatten. 
Det är viktigt att brunnens funktion inte påverkas av bredd-
ningen. För att förhindra eventuell olycka ska ett vägräcke 
uppföras för att skydda brunnen. 

Karta som visar trafikstrukturen kring planområdet. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

RV 40

Skala 1:4000

Hultagatan

N

Planområdet

Riksväg 40

Gång-/cykelväg
Gångväg
Busshållplats 

Lokalgata
Huvudgata

Hulta torg
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka 170 meter 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten ligger med i verksamhetsområdet för vatten, 
spill- och dagvatten och kan därmed anslutas till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Anslutning för dagvatten finns inte idag men kommer att 
byggas. 

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Hultabackegatan och Hultasjö-
gatan.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el-och fiberledningar. De 
markkablar som idag går till den befintliga fördelningssta-
tionen på fastigheten intill kommer att skarvas och ledas in i 
den nya stationen.

Avfall
Avfall bedöms inte påverkas av planförslaget.

5. Mark
Natur och vegetation
Miljön omkring den befintliga byggnaden består idag av en 
asfalterad parkeringsyta omgiven av gräsytor och buskage, 
samt flertalet träd. Mellan fastigheterna Hultahage 1 och 
Hultabacke 1 finns idag ett grönsläpp, vilket ämnas att beva-
ras för att fortsatt möjliggöra för både människor och djur 
att röra sig i området. Av den anledningen ligger grönsläppet 
utanför planområdet istället för att ingå i kvartersmarken. 

Detaljplanen innebär en utökning av fastigheten med den 
föreslagna mottagningsstationen. Utökningen innebär att 
en mindre yta av det område som idag är utpekat med klass 
II i Borås Stads grönområdesplan tas i anspråk. Påverkan 
på det utpekade området, kallat Ollonstupet, ses däremot 
som liten med anledning av att delar av ytan redan nyttjas av 
den befintliga verksamheten. De högre naturvärdena intill 
planområdet härleds framför allt till den bergslänt som ligger 
strax söder om planområdet. 

Kompensationsåtgärder ska vidare utföras för ianspråkta-
gande av natur som ingår i grönområdesplanen. Åtgärden 
beskrivs närmare under rubriken ”Kompensationsåtgärder”.

Rekreation och grönområdesplan
Ollonstupet bedöms i Borås Stads grönområdesplan att i 
stort utgöra ett område med besöks-, frilufts- och rekrea-
tionsvärden. Ollonstupet beskrivs som ett område med flera 
olika naturtyper med ekskog. I naturområdet finns även äldre 
kulturlandskap och flertalet stigar som sträcker sig längs den 
kuperade miljön. 

Den mindre yta som i och med detaljplanen tas i anspråk, 
ligger i Ollonstupets norra utkant, strax nedanför en bergs-
länt, och bedöms inte omfattas av högre rekreationsvärden. 
Inom planområdet finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Biologisk mångfald
I planområdets västra samt östra delar finns en variation av 
framför allt lövträd. Bland annat finns björk och andra träd 
som al, lind och några enstaka yngre ekar. 

Grönområdesplan. Naturområde (rödlinjerat område) utpekat med klass II.

Aktuellt planområde som idag används för religiös verksamhet. 
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Delar av den mark som ingår i grönområdesplanen och som 
föreslås att exploateras är sedan tidigare exploaterad och 
bedöms således inte att omfattas av några högre naturvärden. 
Däremot omfattas den bergslänt som ligger i anslutning till 
planområdets södra del av höga naturvärden. Området ska 
ges hänsyn till i såväl förslaget som under byggtid.

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations-
åtgärder tillämpas på grund av att delar av planområdet är 
utpekat i grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras 
för ianspråktagande av mark som i stort tillhör ett område 
som är utpekat med höga natur- och rekreationsvärden. Som 
kompensation föreslås användningen NATUR att utökas i 
den östra delen av den befintliga kvartersmarken. Genom att 
utöka användningen NATUR på denna yta säkerställs det att 
befintlig natur tillgängliggörs för allmänheten.

Vid byggnation är det viktigt att ta hänsyn till, samt skydda, 
omkringliggande natur. Bland annat växer några enstaka 
yngre ekar i anslutning till planområdets sydvästra del där 
försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska risken för en 
negativ inverkan på bland annat träden. Då ett ledningsstråk 
kommer att förläggas väster om mottagningsstationen 
kommer däremot viss påverkan på naturen att förekomma. 

Geoteknik och Radon
Enligt en översiktlig inventering utgörs marken av sandig 
morän och urberg. Marken utgör vidare normalriskområde 
vad avser radon. En geoteknisk utredning har tagits fram för 
aktuellt planområde under början av 2022 (COWI, 2022-02-
28). 

Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten 
ur geoteknisk synvinkel vara tillfredställande inom området 
med hänsyn till aktuellt förslag. Utförda undersökningar 
visar att jordlagerföljden inom området generellt består av 
friktionsjord i form av fyllning alternativt naturligt lagrad 
sten, grus och sand. Under dessa jordlager förekommer berg. 
I norra delen av undersökningsområdet har det påträffats 
ett område med silt. För att undvika skadliga sättningar, 
beroende på byggnadens sättningskrav, kan grundläggning av 
byggnadens nordvästra del utföras med plintar eller mindre 
pålar, alternativt sker urgrävning av silten vilken ersätts med 
bärkraftigt friktionsmaterial. Förekommande organisk jord 
och fyllning ska schaktas bort och ersättas. Planerad byggnad 
ska placeras minst 4 m från släntkrönen emot Hultabacke-
gatan/Hultasjögatan såvida inte åtgärder sker, exempelvis 
i form av utskiftning av förekommande siltjord (COWI, 
2022-02-28).

Bergteknik
Två bergtekniska undersökningar är framtagna för bergslän-
ten söder om planområdet (COWI, 2022-02-28; Norconsult, 
2022-03-24). Bergslänten ligger i direkt anslutning till 
planområdet och tillhör naturområdet Ollonstupet. Enligt 
utförda bergutredningar finns det behov av bergåtgärder för 
att säkra släntens stabilitet och därigenom förhindra skador 
på planerade fastigheter inom området. Då höga naturvärden 
kan härledas till bergslänten så sker aktuell planläggning 
under förutsättning att slänten inte påverkas. Detaljerade 
undersökningar har därför utförts för att föreslå lämpliga 
åtgärder.

För att säkerställa att den planerade mottagningsstationen 
inom området inte skadas av nedfallande block och/eller 
träd rekommenderas ett dynamiskt stängsel dimensionerat 
för en anslagsenergi på 500 kJ. För att säkra den långsik-
tiga stabiliteten av större bergpartier rekommenderas en 
noggrann bergbesiktning med hjälp av klätterteknik. Detta 
syftar till att eventuellt komplettera det dynamiska staketet 
med enstaka bergbult. Om bergbult bedöms nödvändigt skall 
dessa installeras med minimal påverkan på slänten, dvs. utan 
kula, mutter och utskjutande del. Installation av dynamiskt 
stängsel och bergbult rekommenderas att utföras inom ramen 
för samma uppdrag för att undvika onödiga etableringskost-
nader (Norconsult 2022-03-24).

Förorenad mark
Det finns inget som idag tyder på att det finns risk för 
förekomst av markföroreningar. I samband med rivning 
ska ett samlingsprov vid behov tas för att undersöka om 
marken är förorenad. Om marken innehåller föroreningar 
över rekommenderade nivåer behöver avhjälpandeåtgärder 
vidtas. Överskottsmassor får ej användas utanför den egna 
fastigheten innan dess att en anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål har gjorts till kommunens 
Miljöförvaltning.

Översiktsbild. Vy mot sydost med befintliga byggnader i förgrunden och slänten i 
bakgrunden.
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6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet 
och som bland annat omfattar landets sjöar. Det skyddade 
området är normalt 100 meter från strandkanten. Aktuellt 
planområde lokaliseras över 100 meter från Hultasjön, 
vilket innebär att planområdet inte omfattas av det generella 
strandskyddet. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av vegetation, 
samt en större hårdgjord yta. I och med planförslaget väntas 
andelen hårdgjorda ytor att till viss del 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 
byggnaden. 

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.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

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 

Illustrationsplan med möjlig utformning av området. Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden kan även placeras på andra sätt enligt detaljplanen. 

N

Stationen

Staket

Asfalt
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Visionsbild från Hultasjögatan om visar föreslagen station i riktning söderut (Yngve Lundh arkitekt). Det är ett exempel på utformning av fastigheten. Byggnaden kan även 
placeras på andra sätt enligt detaljplanen. 

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 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå Hultasjön. Detta 
kan exempelvis göras genom att tillskapa fördröjningsytor 
såsom diken inom någon del av planområdet. 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
Detaljplanen ämnar att bevara det befintliga grönstråk som 
finns väster om planområdet, istället för att nyttjas som 
kvartersmark. Grönstråket regleras i gällande detaljplan 
från 1969. Genom att behålla grönstråket ges möjlighet för 
allmänheten att fortsatt använda detta som passage. 

Inom planområdet utökas även en del av den befintliga 
kvartersmarken med användningen NATUR för att således 
tillgängliggöra även denna grönyta för allmänheten.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet lokaliseras cirka 170 meter från riksväg 40, 
vilken är transportled för farligt gods. Detta är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Planom-
rådet ligger även långt ifrån andra farliga verksamheter. 

En riskinventering (CKS, 2019-06-24) togs fram i samband 
med planbeskedet för att utreda risksituationen för oönskade 
händelser inom planområdet. Resultatet av riskinventeringen 
visade att risken för oönskade händelser kan bedömas som 
låg. 

På intilliggande fastighet Hultahage 1, lokaliseras två 
oljecisterner som idag innehåller bioolja, vilket klassas som 
ej brandfarlig vara. Borås Energi och Miljö bedömer av den 
anledningen att det inte krävs ett säkerhetsavstånd kopplat 
till cisternerna. Förslaget kommer däremot att hålla ett 
skyddsavstånd på minst 30 meter mellan närmsta byggnad 
och cistern för att tillgodose ett eventuellt säkerhetsavstånd 
om cisternerna återigen fylls med brandfarlig vara. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.

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.
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Planområdet omfattas av trafikbuller från riksväg 40. Trafik-
bullret bedöms däremot inte att ge en negativ påverkan på 
den verksamhet som avses att bedrivas inom planområdet. I 
planområdet planläggs inte heller några bostäder som kan bli 
störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till buller som bedöms störa omkringliggande bostäder.

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.

Luftföroreningar
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.

Inom stadsdelen Hulta finns flera bensinstationer vilka 
kan påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. 
Planområdet ligger cirka 100 meter från närmaste bensinsta-
tion. Då detaljplanen innebär möjliggörande för icke-känslig 
bebyggelse bedöms förslaget inte påverkas.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlings-
namn för elektriska och magnetiska fält. Viss risk för 
elektromagnetiska fält föreligger intill mottagningsstationen. 
För att minska de elektromagnetiska fälten placeras den nya 
transformatorn inomhus. Omfattningen av de elektriska 
fälten bedöms därmed som låga då elektriska fält avskärmas 
av såväl byggmaterial som vegetation. 

Magnetiska fält avskärmas däremot inte av byggnadsmaterial 
och vegetation. Därför ställer Borås Elnät som krav vid 
upphandling av sina stationer att elektromagnetiska fält från 
anläggningen och anslutna ledningar ska begränsas till så 
låga värden som möjligt genom placering och avskärmning. 
Magnetiska fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 
μT (mikrotesla) 10 meter från byggnaders ytterväggar, enligt 
Borås Elnäts krav. Detta kan jämföras med Strålskyddsmyn-
dighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där referensvärdet 
100 μT framgår för frekvensen 50 hertz för allmänheten.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning 
som natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt 
inte om som till exempel en park utan ska vara naturlig, 
skog eller till exempel sly. 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.

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
Bestämmelsen E står för tekniska anläggningar och möjlig-
gör för den nya mottagningsstationen.

Utformning av kvartersmark
Bestämmelsen e1 innebär att största byggnadsarea är 600 
kvadratmeter inom användningsområdet.

Bestämmelsen h1 innebär att högsta nockhöjd är 12 meter. 

Begränsningar av markens bebyggande visas på plankartan 
genom prickad mark. Prickad mark innebär att byggnader 
inte får uppföras på denna yta.  

Bestämmelsen a1 innebär att bygglov inte får ges för teknisk 
anläggning förrän skydd mot blocknedfall har uppförts, 
se avsnittet om bergteknik. Villkoret gäller för det område 
där eventuella blocknedfall potentiellt kan göra skada på 
byggnaden. 

Bestämmelsen u1 innebär att delar av marken ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Ytan är 
prickmarkerad och byggnad får ej uppföras.

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga 
kraft.

Information
Planavgift debiteras vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Visionen om framtidens Borås
Visionen om framtidens Borås (2021) är en vision för 
hur Borås i framtiden ska se ut. Visionen fördjupas i fyra 
visionsområden och där detaljplanen och utbyggnaden av 
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Borås Stads elnät kan ses beröra flera av områdena. Detta 
då detaljplanen skapar förutsättningar och möjligheter för 
staden att både växa och utvecklas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön 
infrastruktur av parker, natur- och rekreationsområden 
för människors rekreation, djurs och växters livsförut-
sättningar samt tillgång till ekosystemtjänster.

 » Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden ska 
värnas från negativ påverkan. Övriga grönområden som 
påverkas av förtätning ska ersättas med kompensations-
åtgärder.

Behovet av ett robust elnät belyses vidare i Borås Stads 
översiktsplan från 2018. I översiktsplanen tydliggörs det att 
parallellt med att staden växer ställs även högre krav på en 
driftsäker elförsörjning, vilket dagens stadsplanering således 
behöver ta hänsyn till. 

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljö-
kvalitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det natio-
nella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen.

 » Säker strålmiljö. Då transformatorn till mottagnings-
stationen placeras inuti den nya byggnaden så följer 
förslaget miljömålet om en säker strålmiljö.

 » Levande sjöar och vattendrag ska undvikas att påverkas 
genom släckvattenhantering, vilket förhindrar att 
förorenat vatten når Hultasjön vid eventuell olycka.

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

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa följande frågor i detaljplanen:

 » Geoteknik och risk för blocknedfall

 » Värdefull natur i anslutning till planområdet

 » Anpassning av byggnation till områdets närmiljö, med 
såväl befintliga bostäder som natur.

Slutsatsen är att planen inte bedöms leda till betydande 
miljöpåverkan och att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören, Borås Elnät AB, ansvarar för samtliga åtgärder 
gällande utförande och kostnader i byggnads- och anlägg-
ningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer 
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering 
samt in- och utfart till området. Det innefattar även åtgärder 
för att säkerställa att den planerade kvartersmarken inom 
området inte skadas av nedfallande block och/eller träd. 

Fastigheten Hultabacke 1 är sedan tidigare upplåten via 
arrende. Arrendatorn ansvarar enligt arrendeavtal (610003) 
för att vid arrendets upphörande återlämna området avröjt 
från alla byggnader och anläggningar. 

Då detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats ansvarar Borås Stad för framtida drift och 
underhåll av allmänna platser (naturmarken) inom planom-
rådet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad 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 ska tecknas mellan Borås Stad och Borås Elnät 
AB som reglerar överlåtelse av mark som planläggs som 
kvartersmark, Tekniska anläggningar (E). 

Borås Stad upplåter/har upplåtit fastigheten Hultabacke 1 
med arrende (610003). Detta arrende ska/har sagts upp i 
samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.
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Ledningar
Ledningskoll genomfördes i november 2021. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet. 

 » Borås Energi och Miljö AB 

 » Borås Elnät AB 

 » Borås Stad – Tekniska förvaltningen, Belysning 

 » Splitvision 

 » Skanova 

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 ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Hultabacke 1 samt 
Borås Hulta 4:1 vilka båda ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning

Borås Stad ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

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

Hultabacke 1: 

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som kvarters-
mark, Tekniska anläggningar (E), ca 173 m2.

 » Avstår mark som i detaljplan är utlagd som allmän 
plats, Natur, ca 100 m2.  

Hulta 4:1: 

 » Avstår mark, ca 173 m2 som i detaljplan utgörs av 
kvartersmark, Tekniska anläggningar (E). Del av 
området belastas med ett U-område där ledningsrätt för 
underjordiska ledningar avses bildas (u1).

 » Erhåller mark som i detaljplan är utlagd som allmän 
plats, Natur, ca 100 m2.  

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till exploate-
ringen men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Borås Stad. Samtliga åtgärder inom området 
för tekniska anläggningar (E) bekostas därmed av exploa-
tören (Borås Elnät AB), det innebär bland annat samtliga 
utredningar, tillstånd, nyanläggning samt åtgärder för att 
säkerställa att området inte skadas av nedfallande block och/
eller träd.

Övriga kostnader som kommer belasta exploatören (Borås 
Elnät AB): 

 » Planavgift vid bygglovsansökan. 

 » Fastighetsbildningskostnader  

Ekonomiska konsekvenser för Borås Stad: 

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av allmän plats 
Natur.  

 » Intäkter i och med försäljning av kvartersmark för 
Tekniska anläggningar (E). 

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 ny fastighet inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet. 
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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
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bergteknisk utredning (Norconsult, 2022-03-24)

 » Geoteknisk utredning (COWI, 2022-02-28).

 » Riskinventering (CKS, 2019-06-24).

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 
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Frank Throlin 
Mark- och exploateringsingenjör
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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.

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.

http://boras.se/detaljplan
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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 
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 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det 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.

Planprocessen.

https://www.boras.se/anslagstavlan


SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

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.

7. 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
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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Detaljplan för Hulta

Hultabacke 1 med flera.

Samråd

Upprättad 2022-04-21

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Clara Sjöberg
Planarkitekt

Samråd
2022-04-21 DEL

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2022-04-12

Upprättad 2022-04-12

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

INFORMATION
Planavgift debiteras vid bygglov

Skala: 1:500 A3

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Utnyttjandegrad
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Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för teknisk anläggning förrän skydd mot

blocknedfall har uppförts.

Genomförandetid
Genomförandetid är 10 år från den dagen planen fått laga kraft
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Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7 (BN 2020-266)  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7. 
 

Ärendet i sin helhet 
Planen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. 
Nuvarande plan anger ”allmänt ändamål”, vilket ändras till bostadsändamål. 
Planområdet innefattar inga kulturmiljövärden. 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-001401
BN2020-266

Inbjudan till samråd för detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 maj – 24 juni.

Syfte och område
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i 
Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus vilket ger 
ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. Det går även att 
uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa eller ett parhus.

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! 

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2020-266), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar 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. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Josefin Franzen, tel: 031-10 98 95, e-post: josefin.franzen@radar-arkplan.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-05-18 



Detaljplan för Svaneholm,

Bogryd 4:7

BN 2020-266

Plan-
beskrivning

Samråd
150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett 
bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett 
bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hus 
vilket ger ett bostadstillskott på cirka tre till fyra lägenheter. 
Det går även att uppföra en annan hustyp, exempelvis en villa 
eller ett parhus. 
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Planbeskrivning
Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad, upprättad den 7 april 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett 
bostadshus i Svaneholm. 

Planområde
Området ligger i korsningen mellan Bogrydsvägen och 
Egnahemsvägen. Planområdets storlek är 3300 m2. Marken 
i området ägs av en privat fastighetsägare. Planområdet är 
beläget cirka 50 meter från Viskan och berörs därmed av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger allmänt ändamål, 
högsta byggnadshöjd 7,5 meter och prickmark.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 i beslut § 233 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen för fastigheten Bogryd 4:7

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2022 
Granskning 2 kvartalet 2022 
Antagande 3 kvartalet 2022 
Laga kraft 4 kvartalet 2022

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och gestaltning
Planområdet ligger i mitten av Svaneholm som är en mindre 
ort i närheten av Viskafors. I Svaneholm finns framförallt 
friliggande villor med stora tomter. Inom planområdet finns 
idag ett långsmalt hus i en våning där entréerna är orienterade 
mot Bogrydsvägen. 

Gällande översiktsplan anger för området: 

 » Övrig stads-/tätortsbebyggelse: Övervägande bostäder 
med inslag av annan användning. Komplettering med 
bostäder och blandad användning utifrån specifika 
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och 
service”

Ny bebyggelse
Detaljplanen möjliggör att en likadan byggnad som redan 
finns inom planområdet uppförs med det finns även 
möjlighet att uppföra en mindre villa eller ett radhus. En 
komplementbyggnad på 50 kvm kan uppföras i anslutning till 
planerad parkeringsplats. Ny bostadsbyggnad kan placeras 
som närmast 12 meter från fastighetsgräns i norr och 7 meter 
från fastighetsgräns i öster. 

Befintlig byggnad har idag tillfälligt bygglov då gällande plan 
anger ”Allmänt ändamål”. Den nya detaljplanen innebär även 
att denna byggnad blir planenlig. 

Tillkommande bostäder är cirka fyra stycken, beroende på 
vilket typ av byggnad som uppförs. 

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet innefattar inte kulturmiljövärden. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag två bostäder. 

Offentlig service och kommersiell service
Närmaste service finns i Viskafors där det finns bland annat 
skola, idrottshall och mataffär. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant förutom mot Bogrydsvägen där det 
finns en liten slänt. Det finns goda möjligheter att uppföra ny 
bebyggelse samt tomt tillgänglighetsanpassad. 

Ljus- och skuggförhållanden
Ny bebyggelse har ingen påverkan på ljus- och 
skuggförhållanden. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Svaneholm är en liten ort när Bogrydsvägen är huvudgatan 
och från denna ansluter mindre kvartersgator. 

Gångtrafik och cykel
Längs Bogrydsvägen finns en gångväg som ansluter direkt 
till planområdet. Gångvägen är bred nog att även nyttjas av 
cyklister som annars måste cykla på bilvägen. Inom planom-
rådet finns det inga anordnade cykelplatser, men det finns 
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Befintlig byggnad inom planområdet

Illustrationskarta över tillkommande bebyggelse
Förslag 1
1:500
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gott om plats för detta i nära anslutning till planerade bostä-
der.  Enligt Borås stads parkeringsregler ska 25 cykelplatser 
per 1000 BTA (bruttoarea) anläggas för flerbostadshus. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Bogrydsvägen 50, cirka 200 meter 
från planområdet. Buss till Borås resecentrum avgår i ett 
intervall om var 15/30 minut. Buss från Borås resecentrum 
avgår var 30:minut. 

Biltrafik och bilparkering
Bogrydsvägen är huvudgatan genom Svaneholm. Till denna 
ansluter Egnahemsvägen där angöring till planområdet sker 
Det finns ingen trafikdata på Bogrydsvägen och den anses 
inte ha någon kapacitetsbrist. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. Om 
två bostäder byggs inom planområdet altras därmed 8-12 nya 
trafikrörelser per dag vilket inte har någon negativt påverkan 
på omgivande gator. 

Parkering sker idag inom planområdet på en grusplan. 
Genomförande av detaljplanen innebär att en ny parkering, 
markparkering eller i garage, ska anläggas i direkt anslutning 

till planerade bostäder. För flerbostadshus ska 11 parke-
ringsplatser för bil per 1000 BTA anläggas enligt Borås stad 
parkeringsregler. 

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker via Egnahemsvägen via 
befintlig utfart. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Det finns anslutningspunkter i Bogryds-
vägen som kan nyttjas. 

Dagvatten
Ingen dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. 
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med nuläget. 

Karta över gatustruktur med gångbana och busshållplats utmarkerade

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Busshållplats

Bogryd
svägen

Egnahem
svägen
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Utdrag från SGU Jordartskarta 

Genomförande av detaljplanen innebära att en ny bostads-
byggnad kan placeras på mark som idag används som parke-
ring. Genomförande innebär även att mark som idag delvis är 
grönyta kan anordnas som parkering till en maximal storlek 
om cirka 150 kvm. Tillkommande dagvatten bedöms därför 
tillkomma framförallt från ny parkeringsplats och bedöms 
inte ha en negativ påverkan på ledningsnätet. 

Värme
Det finns ingen fjärrvärme i närområdet. Uppvärmning kan 
ske via exempelvis en värmepump som drivs på el. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el-, tele-, och fiberledningar. 

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
Natur och vegetation
Inom planområdet finns ett fåtal träd och buskar men 
framförallt gräsytor. 

Rekreation och kulturlandskap
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i anslutning 
till planområdet.  

Närmaste kommunala lekplats är vid Ekvägen, cirka 200 
meter från planområdet. Till lekplatsen finns en gångbana 

som möjliggör för barn och unga att ta sig till lekplatsen 
självständigt. Cirka 1 kilometer från planområdet ligger 
Bogrydssjön där det bland annat finns en badplats och en 
idrottsplats. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) Jordartskarta 
består marken i planområdet av isälvsediment.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Planområdet är beläget cirka 50 meter från Viskan. 

Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskydd som återinträder vid 
planläggning. Strandskyddet kan endast upphävas om någon 
av de särskilda skälen i Miljöbalken 7§ 18c anses uppfyllas. 
Strandskyddet inom planområdet upphävs med hänvisning 
till skäl 1 och 2:

 » redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

 » genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen

Planområdet är redan ianspråktaget och är väl avskiljt från 
Viskan av både en väg (Egnahemsvägen) och av flertalet 
bostäder. 

Bild från planområdet som visar vegetation i form av mindre träd och buskar samt 
gräsytor



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
översvämningskartering för Viskan, upprättad 2019 av MSB.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och vegetation. Planområdet har en lågpunkt där skyfall 
kan ackumuleras. 

I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka något i och med anläggning av en ny parkering men 
bedöms inte påverka skyfallsflödet. Det är dock 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 finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. För planområdet berörs miljökvalitetsnormer 
för vatten. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag 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.

Avrinningen av dag- och skyfallsvatten sker till Viskan. 
Mellan centrala Borås ned till Svaneholm bedöms Viskans 
ekologiska status som måttlig och kemisk status som uppnår 
ej god (VISS, 2022-02-23).  Planområdet bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på vattendraget då mängen dag- och 
skyfallsvatten från planområdet inte ökar kraftigt. Den 

mängd dag- och skyfallsvatten som planområdet alstrar kan 
även tas om hand om inom planområdet genom exempelvis 
fördröjning. 

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.

8. Störningar på platsen
Buller
En översiktlig bedömning har gjorts av bullersituationen i 
planområdet.  Planområdet berörs inte av buller från väg och 
järnväg. Ingen bullerkartering har gjort över Bogrydsvägen 
men det är inte sannolikt att bullervärdena överskrider 
riktvärderna som anges i förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (2015:216). 

 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

 »   60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället 
för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbygg-
nadens fasad

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.

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

9. Planbestämmelser
Kvartersmark och allmän plats 
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter olika former av 
boende av varaktig karaktär samt bostadskomplement så som 
parkering , förråd och miljöhus. GATA står för lokalgata som 
avses skötas genom enskilt huvudmannaskap.   

Byggnaderna inom planområdet regleras med bestämmelse 
om en högsta byggnadshöjd om 7,5 meter vilket är samma 
höjd som regleras i gällande detaljplan. 7.5 meter i byggnads-
höjd motsvarar en byggnad i två våningar. 

Marken runt om byggrätten regleras med prickmark vilket 
innebär att marken inte får bebyggas. Bygglovsbefriande 
åtgärder kan dock uppföras. I en del av planområdet regleras 
marken även med korsmark som innebär att komplement-
byggnader kan uppföras, exempelvis miljöhus. Brevid denna 
kan parkering anordnas. 

Mot Bogrydsvägen och del av Egnahemsvägen regleras 
marken med ett utfartsförbud så som i gällande detaljplan för 
att förhindra att utfart avsedd för fordonstrafik anläggs. In- 
och utfart får anläggas i befintlig placering. Inom planområdet 
finns underjordiska ledningar som är skyddade i plankartan 
genom markreservat u (Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar) och prickmark (mark som inte får 
förses med byggnad).

Då strandskyddet upphävs inom planområdet regleras detta 
med en planbestämmelse om att strandskyddet är upphävt. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfull-
mäktige. Vision Borås 2025 består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen är förenlig med vision Borås 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad antogs av kommunfullmäk-
tige 12 april 2018. Översiktsplanen pekar ut en övergripan-
deriktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, 
handeloch arbetsplatser. Målsättningen är att skapa en mer 
attraktiv och hållbar kommun. Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen.

» Övrig stads-/tätortsbebyggelse: Övervägande bostäder
med inslag av annan användning. Komplettering med
bostäder och blandad användning utifrån specifika
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och
service”

Miljömål
De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och 
är en del av Sveriges miljöarbete. Miljömålen består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och olika etappmål. 
Detaljplanen utgår från bland annat målet om ”God bebyggd 
miljö” som innefattar bland annat att en hållbar samhällspla-
nering, infrastruktur och god vardagsmiljö. 

Utdrag från karta över bullerkartering 
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Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är 
kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje 
perspektiv finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra 
miljömålen realiseras. 

» Hållbar samhällsplanering: Borås Stad planerar för ett
hållbart samhälle ocharbetar för att invånare ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i
tätorter och nära kollektivtrafik.

Detaljplanen bidrar till att uppfylla både de nationella och 
lokala miljömålen genom att förtäta inom en tätort med 
närhet till kollektivtrafik och att mark som redan är ianspråk-
tagen nyttjas. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubriker bebyggelsestruktur och strandskydd. 

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 bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras då 
genomförande av planen innebär en mycket liten påverkan på 
miljön då genomförande innebär förtätning av en fastighet 
där det redan finns bostäder. 

12. Planens genomförande
Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och 
fastighetsägaren till Bogryd 4:7. 

Ansvarsfördelning
Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudmanna-
skap. Det innebär att Borås Stad inte är ansvarig för utbygg-
nad eller drift och underhåll av allmän platsmark. Utfart från 
fastigheten Bogryd 4:7 mot allmän plats med ändamålet gata. 

Fastighetsrättsliga frågor
I planområdets norra del belastas fastigheten Bogryd 4:7 av en 
ledningsrätt för optoledning. Inom området finns befintliga el 
och VA-ledningar. Ledningarna skyddas inom planområdet 
genom markreservat u. Respektive ledningsägare ansvarar för 
att säkerställa rättigheter för sina ledningar, exempelvis genom 
servitut eller ledningsrätt. 

Gatan är upplåten till gemensamhetsanläggningen, 
Rydboholm GA:3, som förvaltas av Viskafors vägförening. 

Fastigheten Bogryd 4:7 har sedan tidigare ett andelstal i 
gemensamhetsanläggningen. Den utökade möjligheten att 
bebygga fastigheten enligt detaljplanen innebär att fastig-
hetens andelstal i gemensamhetsanläggningen bör ändras i 
samband med att byggnation tillkommer.

Ekonomi
» Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodo-

göra sig den värdestegring av fastigheten Bogryd 4:7
som detaljplanen medför.

» Exploatören får utgifter i form av anslutning till det
kommunala va-ledningsnätet.

» Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då nya fastigheter inom planområdet
ansluts till det allmänna VA-nätet.

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.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit Radar arkitektur och planering genom 
Josefin Brodén, planeringsarkitekt. Handläggare från Borås 
Stad har varit Anton Ehrendahl. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl 
Planarkitekt

Josefin Brodén 
Plankonsult
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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.

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 
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helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
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.

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 

synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det 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.

Planprocessen.
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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.

7. 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.



samhällsbyggnadsförvaltningen

postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
13 juni 2022  

 
Diarienummer: 
2022-00063 
NN: Ansökan om En Snabb Slant – Past five alive  
 
2022-00063 
Kulturförvaltningen: Beslut om En Snabb Slant – Past five alive  
 
2022-00075 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut vid utlandsresa, Resa till Cannes  
 
2022-00075 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut vid utlandsresa, Resa till Venedig 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2022-06-13         2021-00167 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
13 juni 2022 
 
Diarienummer: 
2018-00097 
Kommunstyrelsen: LUPP 2017 avslutade rapportering av handlingsplaner  
 
2020-00142 
Kommunfullmäktige: Revidering av riktlinjer för styrdokument med bilagor  
 
2022-00066 
Kommunstyrelsen: SCB:s medborgarundersökning 2021 med bilagor 
 
2022-00070 
Stadsrevisionen: Revisionsredogörelse år 2021 Kulturnämnden 
 
2022-00074 
Kommunfullmäktige: Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026 med bilagor  
 
2022-00078 
Kommunstyrelsen: Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2021 
 
2022-00079 
Kommunfullmäktige: Årsredovisning 2021 med bilagor 
 
2022-00080 
Kommunfullmäktige: Personalekonomisk redovisning 2021 med bilagor 
 
2022-00094 
Kommunfullmäktige: Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval 
 
2022-00096 
Lokalförsörjningsnämnden: Öppnande av förstudie Krokhallsberget  
 
2022-00097 
Kommunfullmäktige: Svar på motion av Stefan Lindborg (V) : En hjärtefråga 
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Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2022-05-16        2021-00168 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
13 juni 2022 

 
Diarienummer: 
2022-00091 
Konstmuseet: Ansökan om projektbidrag för utställningsverk utomlands, Borås 
Konstmuseum Frame 
 
2022-00091 
Frame Contemporary Art Finland: Beviljat bidrag för ansökan om projektbidrag för 
utställningsverk utomlands  
 
2022-00092 
Kulturrådet: Beslut om stadsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet  
 
2022-00098 
Polismyndigheten: Nummer för kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser 
polisanmälningar för förtroendevalda inom kommuner och regioner 
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