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Sammanfattning
Området har ett centralt läge i staden och är strategiskt 
viktigt i stadsutvecklingen. Det har potential att vara en 
förlängning av centrum och har möjligheten att skapa 
en förbättrad koppling mellan stadskärnan och omgi-
vande stadsdelar. Området ligger nära centralstationen och      
centrum, vilket skapar goda förutsättningar att utforma det 
på ett hållbart sätt. 

De äldre industribyggnaderna inom Pulsenområdet ingår i 
Borås Stads textila arv. Majoriteten av de befintliga byggna-
derna bevaras genom skyddsbestämmelser. Befintliga verk-
samheter kan finnas kvar i byggnaderna. Förslaget innebär att 
två byggnader i den södra delen av planområdet rivs. Istället 
uppförs flerbostadshus. Därtill rivs delar för att öppna upp 
en gammal fasad och skapa ett stråk i nordsydlig riktning. 
I stråket föreslås en upphöjd park, Vertikala parken, som 
en del av Viskans park. Vertikala parken sträcker sig mellan 
St:a Birgittas griftegård och Asternkullen. På vägen går den 
rakt igenom planområdet och över väg 40, ovanför befintlig 
gångbro. Den kopplar ihop Asternkullen och Stadsparken 
via en bro över Sven Eriksonsgatan. Nils Jakobsonsgatan ska 
också ingå i Viskans park. I samband med det planeras den 
att göras grönare och uppmuntra gång och cykel. 

Sömmerskegången föreslås rätas ut och bli ett renodlat gång- 
och cykelstråk med begränsad möjlighet att framföra bil. 
Analyser visar att Sömmerskegången ihop med en anslutande 
bro över Viskan blir ett välanvänt stråk. Planförslaget föreslår 
att centrumverksamheter möjliggörs längs stråket och att 
bottenvåningarna ska vara aktiva. Ett torg placeras längs 
stråket. 

Den föreslagna bebyggelsen utgår ifrån omgivningen och de 
äldre industribyggnadernas brokiga placering och former. 
Närmast industribyggnaderna begränsas den bebyggelsens 
höjd. Längre ifrån tillåts höjden öka, dels som markörer för 
området och dels för att väg 40 begränsar möjligheten att 
bygga nära vägen. Tre parkeringsanläggningar med plats 
för service och andra fordon föreslås inom planområdet. I 
dem ryms befintliga allmänna parkeringsplatser och Pulsens 
parkeringsplatser. Parkeringsanläggningen på Norsen ersätter 
och rymmer befintlig parkering på platsen. Planförslaget 
möjliggör cirka 300 nya bostäder och omkring 30 000 
kvadratmeter ny verksamhetsyta. För Alphyddan tillåts 
bostäder och kontor. I Trädgårdsmästarebostaden tillåts 
centrumverksamheter och kontor.
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ASTERN 6 (1)

Planbeskrivning
Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, (Pulsenområdet), Borås Stad, upprättad den 15 

augusti 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumän-
damål och Viskans park. Syftet är även att stärka kopplingar 
mellan stadsdelar genom att minska barriäreffeker och till-
gängliggöra området. Syftet är också att lyfta fram områdets 
kulturhistoriska värden och identitet med koppling till Viskan 
och textilindustri. Vidare är syftet att erbjuda centrumnära 
bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom 
att varsamt bevara områdets värden i samband med att ny 
bebyggelse tillförs. 

Planområde
Området ligger straxt söder om Borås centrum, utmed 
Viskan, på båda sidor om väg 40. Planområdet avgränsas 
österut mot Viskans västra strand, söderut mot Kyrko-
gårdsgatan, västerut mot Nils Jakobsonsgatan, Åkerigatan, 
Kyrkängsgatan och Kapellgatan och norrut mot Sven 
Eriksonsgatan. Planområdets storlek är cirka 6 hektar och 
omfattas av fastigheterna: Blåklinten 1, Astern 2, 3, 5-7, 
Norsen 8 samt del av Innerstaden 1:1 och del av Göta 1:1. 
Blåklinten 1 och Astern 7 ägsa av Pulsen fastigheter AB, 
fasighet Astern 5 ägs av Mqvist Bostäder AB. Resterande 
fastigheter ägs av Borås Stad. Fem arrendatorer har nyttjan-
derätt inom planområdet. Strandskydd återinträder inom 
planområdet i samband med ny planläggning.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner P992, P936, P322, P101, P753 och 
P1100 för området anger användning: industri, kontor, gata, 
genomfart, parkering, park, natur, vatten, begravningsplats, 
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GC-väg, teknisk anläggning och kulturhistorisk byggnad 
samt idrott och badhus. Dessa kommer i samband med ett 
antagande att helt eller delvis upphävas och ersättas. 

Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhällsbyggnadsför-
valtningen, 2019-03-28 i beslut §2019-000110, uppdrag att 
upprätta detaljplan för Göta, Blåklinten 1 m.fl. Kommunsty-
relsen gav Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-25 i beslut 
§223, uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Astern2, 
3, 5, 6 & 7. Uppdragen hanteras i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2022 
Granskning 1 kvartalet 2023 
Antagande 2 kvartalet 2023 
Laga kraft 3 kvartalet 2023

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området söder om väg 40, kvarteret Blåklinten, är till 
stor del bebyggt med storskaliga industribyggnader och 
parkeringsytor. Området norr om vägen, kvarteret Astern, 
är bebyggt med industribyggnader längs vägen och i övrigt 
används området till parkering. Parkering i den norra delen är 
till stor del till för allmänheten. Bebyggelsen består i huvud-
sak av gula tegelbyggnader med 1–4 våningar, ursprungligen 
uppförda för spinneriverksamhet runt sekelskiftet 1900. Ny 
bebyggelse har tillkommit under åren. Idag bedrivs ingen 
industriverksamhet i området. Verksamheterna består idag 
i stor utsträckning av kontor, handel och samlingslokaler. 
Majoriteten av  byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör cirka 300 nya bostäder och 
verksamhetsyta på omkring 30 000 kvadratmeter. Vånings-
antalet varierar mellan 2–14 våningar. Ny bebyggelse följer 
tidigare byggnadstradition med större byggnadsvolymer som 
kompletteras med mindre byggnader. De större byggnaderna 
är rationella i sin uppbyggnad och strukturellt effektiva och 
tydliga. De utgör grunden och ordning för strukturplanens 
stadsrum i den stora skalan. De mindre byggnaderna innebär 
variation och identitet för upplevelsen av miljön. De bidrar 

Kartbild visar privatägda fastigheter i rött och fastigheter ägda av Borås Stad i gult.
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Flygbild över planområdet.

Strukturplan (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Perspektiv från Sven Eriksonsgatan med trädgårdsmästarbostaden till vänster i bild (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Borås spinnerifabriksbyggnad, Förende Trikåt. Foto Borås Stad. Huvudkontor och fabriksbyggnad Förende Trikåt. Foto Borås Stad.

Spårgatan (nuvarande riksväg 40) med kvarteret Blåklinten till vänster i bild. 
Foto: 287 838-13, avd hk.

Kvarteret Astern 6. Foto: 287 838-12, avd 12, Folke Johanssons.
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med livlighet, brokighet, föränderlighet och ett visst mått av 
oordning. Befintlig bebyggelse anger en viss karaktär som 
nya byggnader anpassas efter  Detta för att bibehålla den 
karaktär och prägel som verksamheterna historiskt har skapat 
i området.

Bebyggelsestruktur.

Stadsbild och gestaltning
Ett genomförande av planförslaget innebär att området 
helt ändrar karaktär vilket påverkar stadsbilden i stor grad. 
Det ursprungliga industriområdet som har övergått till ett 
verksamhetsområde med stor andel parkering föreslås istället 
ta formen av ett tätt och blandat stadskvarter. 

Bevarandevärda byggnader integreras med ny bebyggelse. 
Förslaget redovisar flera rumsbildningar inom området, 
väl definierade för vistelse och aktiviteter. Bruksgårdarna 
är flexibla och möjliggör en spelplan där boende och verk-
samma inom området kan vara med och utveckla dem över 
tid. Ytorna kan erbjuda varierade upplevelser och aktiviteter 
över året, från sommarens foodtruckfestival till julmarknad, 
konserter eller tillfällig interaktiv konst. Till vardags kan de 
fungera som ytor för cykeluppställning, lek eller vistelse.

I den nya stadsdelen vävs verksamheter, näringsliv och 
bostäder samman. Området integreras mer med staden. 
Blandningen av bostäder, verksamheter och framkomliga 
stråk tillgängliggör området under dygnets alla timmar. 

Parkstråk skapar varierad möjlighet att ta sig fram på annat 
sätt än med bil och kopplar samman området med intil-
liggande stadsdelar. Sömmerskegångens funktion som en 
central gata genom området norr om väg 40 bibehålls och 
justeras något vilket skapar en fin siktlinje mot Viskan.

Del av Viskan park med tre parkstråk.

Viskans park
Viskans park träcker sig rakt igenom Pulsenområdet, längs 
Nils Jakobsonsgatan, längs Viskan och som en vertikal park. 
Stråket längs Nils Jakobsonsgatan har ett större fokus på 
cykel. Gatan görs betydligt grönare, samtidigt som bilar kan 
framföras. Stråket går vidare mot Kapellgatan och sedan 
norrut längs med Sven Eriksonsgatan. 

Stråket längs Viskan går längs med Pulsenområdets äldsta 
byggnads välvda fasad och tillgängligör en yta som tidigare 
inte varit öppen för allmänheten. Fastighetsägarens intention 
är att låta stråket vara öppet för allmänheten. Via två nya 
broar är det sedan möjligt att via den nya spången ta sig 
under väg 40 och fortsätta gå längs Viskan.

Vertikala parken sträcker sig igenom Pulsenområdet över 
marken från St:a Birgittas griftegård till Stadsparken. Den 
kopplar ihop dessa platser, Asternkullen och olika byggnader 
inom området med varandra. Vertikala parken är främst till 
för fotgängare. 

Vertikala parken kvarteret Blåklinten (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Perspektiv med Viskan framför kvarteret Blåklinten och vertikala parken (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Perspektiv med Sömmerskegången och ett torg på kvarteret Astern (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Vertikala parken kvarteret Astern (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Urbant stråk
Planområdet ligger mittemellan två urbana stråk, ett i väst, 
Varbergsvägen, och ett i öst, Druveforsvägen. Detaljplanen 
bidrar med ett större befolkningsunderlag till verksamhe-
terna i de urbana stråken. Planen bidrar också till att skapa 
ett spännande rum mellan de två urbana stråken genom att 
möjliggöra Viskans park ,anlägga kopplingar över Viskan 
och förtäta. 

Historik och kulturmiljöer 
Området är ett organiskt framvuxet industriområde som 
konverterats till nya verksamheter över lång tid med olika 
tidslager och årsringar. Förändringarna och adderingarna 
vittnar om olika verksamheter, estetiska ideal, funktioner 
samt material- och byggnadsteknik. Förändringarna har läm-
nat väsentliga spår för områdes karaktär. 

På kvarteret Blåklintern, söder om väg 40, uppfördes år 1878 
Annebergs Spinneri och färgeri. Spinneriet brann ner år 
1901. Nuvarande bebyggelse uppfördes i början på 1900-talet 
som huvudkontor till AB Sveriges Förenade Trikåtfabriker 
Borås Spinneri AB uppfördes 1886 på kvarteret Astern, norr 
om väg 40. Nuvarande industribyggnad byggdes 1893 efter 
att den ursprungliga byggnaden brunnit ner. Spinneriet drevs 
under Förenade Trikåt fram till 1974.  

De äldre industribyggnaderna ingår i Borås Stads textila arv 
och uppfördes i anslutning till Viskan och ett järnvägsspår, 
som numer dels är väg 40. Befintlig bebyggelsestruktur visar 
Viskans och järnvägens betydelse som en del i en strategisk 
placering för flöden av varor, arbetskraft och energi. Arkitek-
turen går fortfarande att tyda till sin tid och infrastrukturen  
med bland annat Sömmerskegången förstärker områdets 
ursprungliga karaktär. 

I det delvis kuperade området är terrasseringar av olika slag 
ett vanligt förekommande inslag. Det finns ett otal varianter 

Den långa svepande fasaden i gult tegel som följer radien längs Viskan är ett 
verkligt kännemärke för Pulsenområdet.

Tegelfasader med påkostade och estetiskt tilltalande utformning, allt från 
mönstermurningar till valv samt utkragningar.

Dörrarna och portarnas utformning och detaljer är väsentliga för upplevelsen av 
området.
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av stödmurar, slänter, skärningar etc. i alla delar av miljön 
som visar historisk skapd rumslighet. Eftersom området 
ursprungligen har varit helt industrialiserat är slutenheten 
påtaglig när man rör sig mellan bygganderna, särskilt i söder. 

Bostäder
I dagsläget finns inga bostäder inom området. Planförslaget 
möjliggör cirka 300 nya bostäder.

Arbetsplatser
Det finns flera olika typer av arbetsplatser i området idag. 
Dessa tillåts finnas kvar. Planförslaget möjliggör ett flertal 
verksamheter som kan skapa flera nya arbetsplatser.

Offentlig service
Förskolor, grundskolor och vårdcentraler finns inom gång- 
och cykelavstånd till planområdet. Kommunen bedömer 
att närliggande service klarar att tillgodose den ökning som 
planförslaget medger. 

Kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Borås med ett samlat kommer-
siellt utbud. Detaljplanen möjliggör kommersiell service i 
Blåklintens södra del i form av vård och vuxenutbildning.

Tillgänglighet
Planområdet är, förutom Asternkullen i områdets norra 
del, relativt plant. I och med de fysiska avgränsningar som 
Viskan, väg 40 och det inhägnade verksamhetsområdet i 
söder utgör är området otillgängligt vilket begränsar för 
omgivningen att passera förbi och vistas i området. 

Planförslaget förbättrar tillgängligheten med hjälp av nya 
parkstråk, gång- och cykelvägar och broar. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Öster om Viskan finns Borås Stads centrum med gator 
efter rutnätsmönster. På Viskans västra sida har Sven 
Eriksonsgatan funnits sedan tiden då parklandskap, grif-
tegårdar och äldre industrier anlades. Under senare år har 
trafikinfrastrukturen förändrats, Sven Eriksonsgatan utgör 
tillsammans med andra gator en cityring för biltrafik runt 
centrumkärnan och väg 40 rymmer större trafikflöden och 
tung trafik. Planområdet ligger på båda sidor om väg 40 
vilket ställer krav på genomtänkta lösningar för säkerhet och 
tillgänglighet. 

Planförslaget redovisar tre ytor för parkering i anslutning 
till allmänna gator. Ett finmaskigt gatunät föreslås inne i 
området. Smalare gator och gränder öppas upp till mindre 
torg. Gatorna rymmer fortsatt samhällsviktig trafik.

Avstånd till kollektivtrafik (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).

Föreslagna stråk och flöden (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).

Placering nya parkeringshus (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).
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Gångtrafik
Gångvägar finns längs med bilvägarna som går i utkant av 
planomådet. Planförslaget innebär nya gator genom området. 
Två nya broar över Viskan föreslås. Bron norr om väg 40 
möjliggör, enligt en space syntax-analys som gjorts, ett 
välanvänt stråk i östvästlig led. Bron söder om väg 40 bidrar 
till att tillgängliggöra passage genom området. Ett vertikalt 
parkstråk föreslås i nordsydlig riktning ovan mark genom 
hela planområdet med anslutningar till park och gata.

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns ut med Sven Eriksonsgatan. Innanför 
planområdet saknas cykelvägar. En cykelväg föreslås 
genom området längs planområdets västra sida, från Nils 
Eriksonsgatan via Kapellgatan mot Nils Jakobsonsgatan och 
Kyrkogårdsgatan. Ett cykelväg planeras genom kvarteret 
Blåklinten för tt koppla samman Nils Jakobsonsgatan och 
den södra bron över Viskan.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik ligger på Södra torget 
och Borås Resecentrum med avstånd på mellan 500–750 
meter. Från området finns mycket goda möjligheter att nå 
kollektivtrafik, både lokal och regional. Från Södra torget, 
som ligger cirka 500 meter från planområdet, nås stora delar 
av staden genom den lokala busstrafiken. 750 meter nordväst, 
vid Borås Resecentrum, går regionalbussar- och tåg och även 
lokaltrafik. Den närmsta hållplatsen, Söderbro, ingår i den 
nordöstra delen av planområdet. 

Biltrafik och bilparkering
Planområdet angörs norr om planområdet från Sven 
Eriksonsgatan via Kapellgatan och Sömmerske-
gången och väster om planområdet från Varbergsvägen via 
Kyrkängsgatan samt söder om planområdet från Kyrko-
gårdsgatan via Nils Jakobsonsgatan. Nils Jakobsonsgatan, 
som förbinder anslutande gator förväntas påverkas mest av 
trafikökning. 

En parkeringsutredning pågår för att klarlägga och hantera 
parkeringsbehov utifrån föreslagen exploatering. Inom 
planområdet finns totalt 533 bilplatser fördelade på två 
fastigheter som ägs av Pulsen (Astern 7 och Blåklinten 1, 
totalt 313 bilplatser), en parkeringsyta som förvaltas av Borås 
kommuns Parkerings AB (150 bilplatser) samt en parkerings-
yta på fastigheten Norsen 8 som Borås Stad hyr ut till boende 
i fastigheterna Rudan 11, 18, 19, 20 och 22 (50 bilplatser). 
Dessa byggs bort i samband med föreslagen exploatering och 
måste ersättas på annat sätt.

Totalt planeras för knappt 60 000 kvadratmeter BTA nya 
lokaler och bostäder i Pulsenområdet som adderas till de 
befintliga och kvarvarande cirka 11 000 kvadratmeter BTA 
verksamheter.

Den samlade beräknade parkeringsefterfrågan för ett fullt 
utbyggt Pulsenområde (inklusive ersättning för befintliga 
platser som byggs bort) är enligt Borås Stads parkeringsregler 
mellan 760-850 bilplatser beroende på möjlighet till reduce-
ring.

Kapacitet bedöms finnas inom planområdet för att ordna den 
parkering som exploateringen kräver. Förslaget möjliggör tre 
nya mobilitetshus, för bil och andra fordon, söder och norr 
om väg 40. Det finns också möjlighet för exploateringen att 
utnyttja parkeringsköp.

Genom att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik 
och bra gång- och cykelförbindelser till målpunkter såsom 
livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra funktioner samt till 
Borås centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. 

Övergripande trafikfrågor
Det statliga vägnätet, vid trafikplats Brodal intill planom-
rådets västra gräns, berörs av exploateringen på grund av 
den ökade trafikmängden. Trafikutredning Brodal föreslår 
åtgärder som syftar till att förstärka kapaciteten. Kapaci-
tetshöjande åtgärder ska, enligt beslut §406, delfinansieras 
av exploateringsprojekt i närheten som genererar ökad 
trafikmängd. 

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

Riksintressen
Väg 40 utgör ett riksintressen för kommunikationer. Den 
vertikala parken kan påverka sikt ovan befintlig gångbro. 
Befintlig gångbo förändras inte. Väg 40 bedöms inte påver-
kas negativt vid ett genomförande av förslaget.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Ledningar finns i anslutning till plan-
området. Ny VA-ledning till ny bebyggelse intill Sömmer-
skagången ska utredas för teknisk lösning. Pumpstation kan 
komma att bli aktuell. 

Dagvatten
Då planområdet är beläget invid recipient (Viskan) ligger 
fokus främst på rening av dagvatten samt skyfallsproblematik 
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(skyfall redovisas under rubrik 6.Vatten). En dagvattenutred-
ning har gjorts där föreslagen exploatering har studerats 
utifrån utsläppsmängder med ambitionen att mängden 
förorening efter exploatering inte får öka jämfört med befint-
liga förhållanden. Föroreningsberäkningar visar att planen 
totalt bidrar till en liten ökning av föroreningar jämfört med 
befintliga förhållanden. 

Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor i form av parkering. I och med planförslaget väntas 
andelen hårdgjorda ytor minska något. Dagvatten kan ledas 
genom öppna system som vegetationsytor samt till trädens 
planteringsgropar. De öppna vegetationsytorna föreslås 
utgöras av biofilter/växtbäddar. I utredningen beräknas 
ett ytanspråk om 1 % (1,4 % för område Norsen) av en 
reducerad area för rening. Med föreslagen rening i biofilter/
växtbäddar kommer föroreningsbelastningen på recipienten 
sammanlagt att minska till mängden vid befintliga förhål-
landen. 

Utredningens resultat och slutsatser bearbetas för närvarande 
och hantering av rening av dagvatten kommer specificeras 
framgent. 

Värme
Fjärvärme finns i anslutning till planområdet.

El, tele och fiber
Befintliga el- och tele ledningar samt fiberkablar ägs av Borås 
elnät AB och Skanova. Det finns tre transformationsstationer 
inom planområdet, en på Blåklinten 1 och två på Innerstaden 
1:1. Transformatorstationen på Innerstaden 1:1 avses flyttas 
en bit norrut invid Kapellgatan för att göra plats för en 
hotellbyggnad. Plats för fyra nya transformatorstationer 
möjliggörs i anslutning till det kommunala vägnätet.

Vegetation utmed Viskan.

Inventering naturvärden, orange markering, klass 3, innebär påtagligt naturvärde.
Gul markering, klass 4, innebär vist naturvärde.

Inventering skyddsvärda träd.

Inventering trädalléer.

Allé utmed Sven Eriksonsgatan, nummer 6 i inventeringen.
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5. Mark
Natur och vegetation
En topografisk höjd finns i planområdets norra del vilken 
är bevuxen med mindre lövskog och solitära träd. Viskans 
strandkant är till viss del bevuxen med varierad vegetation. I 
övrigt består marken i huvudsak sak av hårgjorda ytor i form 
av gata och parkering

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har gjorts av planområdet med 
syftet att identifiera och naturvärdesklassa befintliga natur-
värden och skyddvärda träd. Inventeringen redovisar totalt 
15 naturvärdesobjekt, varav sex har visst naturvärde och nio 
har påtagligt naturvärde.

Merparten av samtliga inventerade värdeelement utgörs av 
träd. Vegetation i anslutning till Viskan utgör också värdeele-
ment. Fem rödlistade fågelarter, björktrast, fiiskmås, entita, 
gränfink  och tornseglare, och två rödlistade trädsorter, ask 
och skogsalm, påträffades under inventeringen. Nio träd är 
skyddsvärda, enligt Naturvårdsverkets definition, på grund 
av sin storlek och ålder. Förekomst av blommande trädslag 
som lind, lönn, sälg och fruktträd är viktiga för pollinerare 
och därmed för ekosystemtjänster i området.  

Rekreation och kulturlandskap
Området används i huvudsak som arbetsplats och till 
parkering. På den skogbeväxta Asternkullen finns en 
hundrastgård. Stråk och platser för andra friluftsfrämjande 
aktiviteter saknas. Viskans strandkant inom planområdet 
saknar tillgängliga stråk i form gång- och cykelvägar.  

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det 
finns heller inga kulturhistoriska lämningar men industri-
landskapet utgör en viktig del i Borås kulturhistoriska arv. 
Viskans kant är i långa sträckor avgränsad med en stenmur 
av olika karaktärer och åldrar som utgör ett karaktärsbärande 
element.

Förslaget innebär att nya stråk i form av park med gång- och 
cyklevägar, kopplingar i form av broar och mötesplatser i 
form av torg och lekytor tillskapas. 

Lagenligt skyddad natur
Inom planområdet finns sex objekt (samtliga alléer) som 
omfattas av det generella biotopskyddadet. 18 fågelarter, som 
skyddas av artskyddsförordningen (SFS  2007:845), påträf-
fades under inventeringen inom planområedet. 

Klimatanpassning
Området är bullerutsatt främst från väg 40. Några buller-
dämpande åtgärder har gjorts men med planförslaget ställer 

krav på ytterligare dämpande åtgärder. Den föreslagna tätare 
bebyggelsen tillsammans med bullerdämpande åtgärder kan 
flera pltser inom området med ett gott mikroklimat. 

Grönområdesplan
Asternkullen, inom planområdet, ingår i grönområdesplanen. 
Boende i området har mellan 50–400 meter till stadsparken 
som ligger nordost om planområdet. Det går att ta sig dit via 
den vertikala parken, via gång- och cykelväg eller via mindre 
och bilfria gator genom planområdet. 

Geoteknik
Markens jordlager i området består av berg överlagrat av 
friktionsjord med ställvis siltig sand och fyllning med grusig 
sand och sten. Djup till fast botten varierar mellan 1 och 5 
meter i nordost och 8 och 25 meter i väster. SGU redovisar 
att marken i området har hög genomsläpplighet. Området 
är, förutom den norra delen med Asternkullen vars höjd 
upptar cirka 9000 kvadratmeter med en högsta markhöjd på 
ca + 160 meter, relativt flackt. Generellt lutar markytan mot 
Viskan. 

Längs Viskan mot Sven Eriksonsgatan och i anslutning till 
väg 40 återfinns tunnare skikt av silt.

Sträckor för stabilitetsuträkningar med rekommenderade åtgärder.

Stabilitetsförhållandena längs slänterna mot Viskan är ställvis 
otillfredställande enligt gällande krav och normer. Sämst 
stabilitetsförhållanden finns i anslutning till befintlig bebyg-
gelse söder om väg 40. Inom detta område krävs geotekniska 
förstärkningsåtgärder för befintliga förhållanden. De 
geotekniska förstärkningsåtgärderna kan bestå av tryckbank i 
Viskan, jordspikning eller borrad spont.

Beroende på närheten till Viskan och planerad byggnadshöjd 
bedöms grundläggning inom detaljplaneområdet behöva ske 
antingen med platta på mark eller genom grundläggning med 
pålar. De två gångbroarna över Viskan bör grundläggas med 
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pålar till fast botten för att undvika stabilitetsproblem mot 
Viskan. Den vertikala parken bör sannolikt pålas, åtminstone 
ställvis, eftersom den kommer gå nära intilliggande konstruk-
tioner, platsbrist kan uppstå för erforderliga fundament samt i 
söder där den vertikala parken går nära Viskan. 

Det rekommenderas att befintliga erosionsskydd kontrolleras 
och kompletteras vid behov. Inom delområde B, C och D 
saknas troligtvis befintligt erosionsskydd, det rekommenderas 
därför att erosionsskydd läggs ut inom dessa sträckor.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden inom detaljpla-
neområdet är inte tillfredställande i sektion A, B och D intill 
Viskan och uppfyller inte gällande rekommendationer enligt 
IEG rapport 4:2010. I sektion A och B bedöms det att det 
kan vara aktuellt med anläggning av tryckbank i Viskan, 
alternativt utföra jordspikning eller installera en spont. I 
sektion D bedöms det att det kan vara aktuellt med mindre 
ingrepp i form av att befintlig slänt flackas ut och en mindre 
tryckbank eller erosionsskydd läggs ut. I sektion C bedöms 
totalstabiliteten för befintliga förhållanden vara tillfreds-
ställande, men ett erosionsskydd rekommenderas för att 
förhindra framtida erosion.

Förorenad mark
Genomförd miljöteknisk markundersökning inom undersök-
ningsområdet har påvisat föroreningshalter överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden. Planerad markan-
vändning bedöms motsvara både känslig markanvändning 
och mindre känslig markanvändning. Inom planerade 
grönområden och där bostäder planeras att byggas är riktvär-

Provpunkter och med olika föroreningshalter. (KM - känslig markanvändning, 
MKM - mindre känslig markanvändnig och FA - farligt avfall).

dena för känslig markanvändning styrande. Mot bakgrund av 
de sammanlagda undersökningsresultaten bedöms den totala 
föroreningsnivån inom provplatserna vara måttlig. 

Utförda analyser visar på att flest föroreningshalter, som 
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markan-
vändning finns inom kvarteret Norsen. Längs Viskan straxt 
norr om väg 40 påfinns även föroreningar som överskrider 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvänd-
ning. Vid dessa punkter föranleder nybyggnation sanering. 

Vid Asternkullen inom nuvarande hundrastgård finns förore-
ningshalter i ytjorden som överskrider riktvärden för känslig 
markanvändning. Exponeringsrisken bedöms vara hög då 
föroreningen vid dessa punkter återfinns i fyllnadsmassorna.

Längs med Viskan, söder om väg 40 samt invid Sven 
Eriksonsgatan finns föroreningshalter i de djupa jordlagren 
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning. Exponeringsrisken bedöms vara 
låg.

Analysen visar att ett saneringsbehov föreligger vid kvarteret 
Norsen samt längs Viskan straxt norr om väg 40 . Anläggan-
de av parkområdet vid Asternkullen innebär masshantering 
med förorenad mark och gällande restriktioner.

6. Vatten
Strandskydd
Området berörs av strandskydd för Viskan. Borås Stad 
upphäver strandskyddet, enligt MB kapitel 7 § 18 c, inom 
kvartersmark med motivering att området redan är i 
anspråkstaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddens syften. Intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som planen avser bedöms väga tyngre än strand-
skyddsintresset. Stora delar av området är otillgängliga dels 
för befintliga bariärer som avskärmar och för att området 
till stor del utgörs av kvartersmark. Inom planområdet är fri 
passage inte möjlig. Den upplevda tryggheten i området är 
dessutom låg under de tider då arbetsplatser är stängda.

Den föreslagna exploateringen innebär att området tillgäng-
liggörs genom att en blandning av kontor, bostäder och 
centrum tillåts och genom att broar och parkstråk möjliggörs. 
Planförslagt möjliggör för fler invånare att röra sig längs med 
Viskans västra strandkant. I planområdet norr om väg 40 
föreslås strandpromenad i parkmark för att bevara värdefull 
vegetation längs med Viskans strandkant.
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Miljökvalitetsnormer
För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av 
s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 
MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska 
ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. 

Ytvattnets kvalitet
Den ekologiska statusen på Viskan som är recipient för 
planområdet klassas som måttlig. Kemisk ytvattenstatus 
uppnår ej god status. Åtgärder kan inte initieras med skälet 
tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet i området har god kemisk status och god 
kvantitativ status. Planförslaget innebär att förorenad mark 
saneras vilket är positivt för grundvattnet och påverkar 
vattnets kemiska status positivt.

Släckvatten
Brandposter finns inom räckhåll till planområdet och kapaci-
teten bedöms vara tillräcklig. Intern tryckstegring behövs på 
fastighet Norsen där byggnad når över 40 meter.

Översvämningsrisk höga flöden
Riskområden definieras som områden där nya byggnader 
riskerar att skadas vid översvämning, där översvämning 
riskerar att påverka tillgänglighet till nya entréer vid en 
eventuell evakuering, där översvämning riskerar att påverka 
framkomlighet för räddningstjänst på nya gator och vägar. 
Befintlig bebyggelse riskerar inte att översvämmas på grund 
av höga flöden i Viskan.

Skyfallskartering med lågpunkt Nils Jakobsonsgatan under väg 40.

Översvämningsrisk skyfall
Området är kuperat med lokala lågpunkter. Generellt lutar 
marken mot Viskan i öster. Nils Jakobsonsgatan, under väg 
40 utgör en lågpunkt där ytligt avrinnande vatten från ett 
stort avrinningsområde samlas. Lågpunkten medför risk för 
översvämning av byggnader angränsande Nils Jakobsgatan 
norr och söder om väg 40, vilket i sin tur kan medföra skador 
på befintliga byggnader samt komma att påverka tillgäng-
ligheten till entréer. Lågpunkten medför översvämning av 
vägbana vilket kan medföra framkomlighetsproblem för 
exempelvis räddningstjänst till området.

7. Sociala perspektiv
Identitet
Planområdet utgör en del i Borås Stads textilindustrihistoria. 
Efter att textilindustrin förändrats har byggnaderna fått ny 
användning men fungerar fortfarande till verksamheter och 

Perspektiv från Nils Jakobsonsgatan med ursprunglig textilindustribyggnad längst till vänster i bild (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och 
landskap).
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som arbetsplats åt många. Det textila arvet är en viktig del 
i Borås historia och identitet. Områdets kapacitet att bidra 
till identitet för Borås är mycket stor, då dess placering ligger 
mycket nära stadens centrum. Även för att förbipasserande 
längs väg 40 ges mölighet att läsa historiska spår i bebyg-
gelsen.

Mötesplatser
Allmänna parkstråk skapar kopplingar mellan parker samt 
mellan stadsdelar som omger planområdet. Nya gator, torg 
och parkmark inom planområdet medför att Borås Stads 
invånare ges tillgång till en ny central stadsdel med ett flertal-
platsbildningar som möjliggör möten mellan människor.

Säkerhet och upplevd trygghet
Området tillgängliggörs på ett nytt sätt vilket medför 
ökade flöden av människor till fots och med olika fordon. 
Fordonstrafik med bil koncentreras i förslaget till utkanten av 
området för anslutning till mobilitetshus. Området bedöms 
ur trafiksynpunkt som säkert. Förslagets variation av använd-
ning möjliggör rörelse under fler av dygnets timmar vilket 
kan bidra till en upplevd trygghet. 

8. Störningar på platsen
Risk
Väg 40 går igenom planområdet med hastigheten begränsad 
till 70 km/h. Vägen utgör en primär transportled för farligt 
gods. Planområdet sträcker sig cirka 150 meter norr respek-
tive söder om vägen. Planerad markanvändning i anslutning 
till vägen är centrumverksamhet och kontor. Planerad 
markanvändning i planområdets norra och södra del är 
bostäder, centrum och kontor. 

En riskutredning som har beställts inom ramen för planar-
betet redovisar en riskanalys på individ och samhällsnivå. 
Individrisk kan med riskåtgärder minskas till en acceptabel 
nivå. Samhällsrisk ligger med tillämpade riskåtgäder inom en 
acceptabel nivå, men nära den övre gränsen för ALARP (As 
low as reasonably possible). En reducering av risk till lägre 
ALARP kräver dyra åtgärder på både befintlig och ny bebyg-
gelse alternativt att transporter med farligt gods begränsas.

Vägen utgör en viktig regional vägförbindelse. Att begränsa 
möjligheter för vägens funktion kan ge negativa konse-
kvenser för hela regionen. Samtidigt är befintlig bebyggelse 
kulturhistoriskt värdefull. Riskåtgärder kan ge negativa 
konsekvenser på Borås Stads textilarv vilket är en del av 
Borås Stads identitet. Den centrala placering som planområ-
det med bebyggelse utgör är strategiskt viktig att nyttja som 
resurs för att utveckla Borås Stads centrum och tillskapa nya 
bostäder samt andra stadsmässiga värden.

I utredningen rekommenderas fasad- och fönsteråtgärder 
på byggnader inom ett avstånd på 80 meter norr om vägen 
samt 45 meter söder om vägen. Inom samma avstånd rekom-
menderas att ventilation ska placeras från riskkällan och att 
balkonger inte ska uppföras mot riskkällan. För hela planom-
rådet rekommenderas att utrymning ska kunna ske skyddat 
från riskkällan och att bostäder ska placeras i skydd av 
bebyggelse för mindre känslig verksamhet. För stadigvarande 
vistelse utomhus inom 45 meter söder om och 80 meter norr 
om vägen krävs en skyddande barriär. Barriären kan bestå av 
befintliga eller tillkommande byggnader. 

Buller
En bullerutredning har tagits fram som redovisar bullerni-
våer från trafik på järnäg. och väg. Utredningen redovisar 
nuläge och trafikprognos för år 2040. Resultatet visar 
dominant normalt ljud från vägtrafik över ljud från järnväg. 
Bullernivåer överskrider max tillåtna riktvärden för bostads-
bebyggelse både för ekvivalent och maximal ljudnivå

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad (för bostad om 
max 35 m2 gäller 65 dBA) och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 

Rapporten visar att det är möjligt att uppnå tillfredsställande 
bullernivåer endast genom att anpassa bostädernas planlös-
ning. Det innebär dock en begränsning av bostädernas 
möjliga utformning. På grund av detta redovisar rapporten 
ljudnivåer med bullerskärmar. Bullerskärmarna gör att 

Turkosa linjer visar placering av bullerskärmar. Inringade bostadsbyggnader visar 
var planlösning behöver anpassas för att erhålla tyst sida.
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Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Nils Jakobsonsgatan.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Sven Eriksonsgatan.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
väg 40.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Sömmerskegången.

bostadsbyggnader med fasad mot väg 40 får mer flexibilitet 
i utformning av planlösning, samt en trivsammare utemiljö. 
Bostadsbebyggelse mot Sven Eriksonsgatan och Kyrkogårds-
gatan/Nils Jakobsonsgatan behöver anpassade planlösningar, 
trots skärmarna.

Om uppställningsverksamheten på bangården planeras vara 
av sådan art att bullriga händelser såsom bromsgnissel eller 
vagnskjuts förekommer mer än som enstaka händelser kl. 
22–06, bör bullerdämpande åtgärder på fasad (cellfönster) 
dimensioneras för att säkerställa god ljudmiljö inomhus i 
förhållande till sådant buller.

Vibrationer
En utredning pågår för att redogöra eventuella behov av 
åtgärder för vibrationsstörning. 

Luftkvalitet
Resultatet från beräkningarna visar att MKN miljökvalitets-
målet klaras på planområdet där människor vistas avseende 
NO2 och PM10, för nuläget samt vid inflyttningsåret 
2027 och utbyggnad 2040. Halterna vid gångbron för den 
planerade vertikala parken bedöms inte att riskera överskrida 
MKN. Halterna i gaturummet vid väg 40 är höga, för både 
PM10 och NO2, men eftersom MKN inte ska utvärderas på 
vägars körbana finns inget överskridande av MKN så länge 
människor inte tillåts tillträda gaturummet längsmed vägen 
i planområdet. Halterna avtar dock snabbt med avstånd till 
väg 40, varav byggnaderna närmast vägen ger ett effektiv 
skydd för spridning av höga halter in på planområdet både 
norr och söder om vägen.

Värdena på Vertikala parken ovan väg har också beräknats. 
Halterna avtar med höjden, varav resultat på 10-13 meters 
höjd visar att MKN klaras för NO2 vid inflytt 2027 till 
skillnad från halterna i markplan. För PM10 år 2040 tangeras 
MKN avseende dygnsmedelvärdet vid gångbron. Dock är 
sannolikheten för överskridande lågt eftersom gångbrons 
skyddande plank (10 meter höga) inte har inkluderats i beräk-
ningarna. I och med skyddsplanken är det stor sannolikhet 
att halterna är ännu lägre eftersom deras höjd bör hindra 
luftföroreningarna effektivt.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Användning reglerar hur mark och vatten får användas. 
Användningarna har tagits fram för att tillåta en flexibel och 
ändamålsenlig användning av marken. De har testats mot 
och anpassats utefter de utredningar som tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Planförslaget tillåter användning; 
kontor (K), parkering (P), park (PARK), gata (GATA och 
VÄG), gång- och cykelväg (CYKEL), badhus (R1), bostäder 
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(B), centrumverksamhet (C), vård (D), vuxenutbildning (S1), 
torg (TORG) och transformatorstationer (E1). Planen reglerar 
även Viskan som vattenområde (W) för att det ska hållas 
öppet i så stor utsträckning som möjli gt. För att möjliggöra 
ett nytt gångstråk längs Viskan söder om väg 40 och för att 
befintlig brygga under väg 40 ska vara planenlig preciseras 
vattenområdet med brygga (W1). För att möjliggöra två nya 
broar över Viskan preciseras vattenområdet med (W2).

Allmänna platser
Planförslaget innebär att park i planområdets norra, östra 
och södra del kommer att iordningställas tillsammans med 
gång- och cykelvägar. Ett upphöjt vertikalt gångstråk kräver 
3D-fastighetsbildning vilket säkerställs genom precisering 
av park (PARK2). Av samma anledning preciseras P1. 
Även precisering P2 syftar till att möjliggöra parkeringshus 
som 3D-fastighet under mark. Placering av befintlig gata, 
Sömmerskegången, justeras något för att möjliggöra ny 
bebyggelse mot Asternkullen och kompletteras med ett 
allmänt torg (TORG). För att säkerställa allmän tillgång till 
de två broarna över Viskan reglerar planen Gång- och cykel 
som (CYKEL) 

Egenskapsbestämmelser
Egenskapsbestämmelser preciserar användningen så att 
marken blir lämplig och värden bevaras. 

Omfattning och användning

För att begränsa ny bebyggelse mellan Sömmerskegången 
och Asternkullen och säkerställa yta för innergårdar reglerar 
planen var bebyggelse får finnas med korslagd mark. 
Komplementbyggnader får uppföras samt parkeringshus 
under mark. Transformatorstation behövs på kvarteret 
Norsen men rymms inte som fristående byggnad varför 
planen reglerar med e1 att byggnads bottenvåning för parke-
ring ska inrymma plats för trasformatorstation. Parkeringshus 
möjliggörs under bebyggelse på kvarteret Astern. Fasad till 
parkeringshus riskerar att bli slutna och intentionen är att 
Sömmerskegången ska möta aktiva bottenvåningar varför 
planen reglerar med e2 att parkeringshus inte får uppföras 
med fasader mot allmän gata.

Utformning

För att förhindra nya byggnader intill Viskans kant och intill 
befintliga byggnader med bevarandevärden, norr om väg 40, 
reglerar planen med prickad mark. Planen reglerar korslagd 
mark för att medge mindre komplementbyggnader intill 
befintliga byggnader med bevarandevärden, söder om väg 40 
då ytan är mer tilltagen. För att skydda befintliga byggnader 
tillhörande äldre textilindustriverksamhet reglerar planen 
med f1 att ny bebyggelse endast får uppföras så att befintliga 
byggnaders fasader inte döljs. Befintlig gångbro över väg 40 
regleras med f2 för att säkerställa arkitektonisk kvalitet och 

med f3 för att förhindra att reklamskyltar dels förvanskar 
gestaltningen och för att inte utgöra en trafiksäkerhetsrisk. 
Befintliga byggnader tillsammans med Asternkullen utgör 
värden som ny bebyggelse ska anpassas efter varför höjder på 
byggnader regleras med höjdangivelse i meter över angiven 
marknivåplacerad i romber.

Utförande

Då ny byggnad inom kvarteret Norsen riskerar att bli ståen-
des i höga vattenflöden vid skyfall reglerar planen med b1 
att konstruktionen ska klara höga vattenstånd. Bryggor som 
uppföres längs Viskan på kvarteret Blåklinten. För att inte 
störa biologiska värden i Viskan reglerar planen med b2 att 
bryggor endast får kraga ut över Viskan. Intentionen med de 
nya broarna över Viskan är att dessa ska möjliggöra gång- och 
cykeltrafik varför planen reglerar med b3 för att säkerställa 
tillräcklig bredd. Befintlig gångbro över väg 40 regleras med 
b4 för att säkerställa lämplig konstrukton. 

Bevarande

Befintliga träd längs Sven Eriksonsgatan har höga värden 
varför dessa skyddas med reglering n1. För att bevara befint-
liga byggnader tillhörande äldre textilindustriverksamhet 
reglerar planen med q1 - q6 att olika värdefulla detaljer ska 
bevaras samt med r1 att byggnaderna inte får rivas. För att 
skydda befintliga byggnader tillhörande äldre textilindustri-
verksamhet reglerar planen med k1, k2 och k3 att byggnader 
endast får underhållas med hänsyn till dess bevarandevärden. 

Skydd mot störningar

Då stabilitetsproblem finns utmed Viskans kant reglerar 
planen med m1 att erosionsskydd ska finnas. För att säker-
ställa att buller från trafik inte utgör en risk reglerar planen 
med en generell bestämmelse m2 att byggnader ska utformas 
så att gällande riktvärden klaras. 

Administrativa bestämmelser
Detaljplanen reglerar en genomförandetid på fem år från det 
att planen har fått laga kraft. Planavgift via bygglov regleras 
med (a1) för de delar av planområdet där plankostnadsavtal 
inte har upprättats. 

Vid framtagandet av en ny detaljplan återgår strandskyd-
det för Viskan vilket medför att strandskyddet behöver 
upphävas för kvartersmark för att möjliggöra ny bebyggelse. 
Allmän platsmark i form av park samt prickad kvartersmark 
förhindrar att ny bebyggelse kommer till stånd intill Viskans 
strandkant. Markreservat regleras med (u) för att säkerställa 
allmäna ledningar. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planförslaget verkar för samma mål som Borås Stads Vision 
2025, Visionen om framtidens Borås. Visionen uttrycker en vilja 
att skapa mötesplatser likt offentliga vardagsrum för aktivitet 
och att upleva kultur och natur. Invånare ska erbjudas 
trivsamma och säkra miljöer. IT och digitalisering tillsam-
masn med omsorg om miljö och varandra ska bidra till ett 
mer hållbart Borås.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen år 2018, beskriver 
ett antal målområden där; Tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse, God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv och 
Närhet till stadspuls berör planen. Planområdet pekas ut som 
del av stadskärnan med centrumbebyggelse. Planförslaget 
stämmer väl övesens med översiktsplanens intentioner. Prici-
per som berör planen är; En blandning av upplåtelseformer, 
Ett näringsliv som tillåts växa, Yteffektivitet tillsammans 
med innovativa lösningar, Hänsyn till omgivning genom att 
utgå från det befintliga, Offentliga ytor och grönytor av hög 
kvalitet, Stråk som kopplar samman och Möjlighett att röra 
sig utemd Viskan.

Utbyggnadsstrategi för Borås Stad
Borås Stad antog 2019 Utbyggnadsstrategi 2018–2035 Mer stad 
längs Viskan som kompletterar Borås översiktsplan och förtyd-
ligar genomförandefrågor kring stadskärnan. Staden ska växa 
tätt och varierat med en mix av bostäder, handel, service, 
kontor, parker med mera. Ny bebyggelse ska integreras med 
befintlig. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar ska binda 
samman staden. Viskan och det textila arvet ska synliggöras.

Staden vid Viskan
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Viskan antogs 2002. 
Stadsmiljön ses som ett viktigt utvecklingsområde och för 
planområdet beskrivs specifikt att Viskan och byggnader som 
representerar det textila arvet ska lyftas att fram samt att bar-
riäreffekter från rikvsväg 40 ska minskas och industriland-
skapet tillgängliggöras.

Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken antogs 18 mars 
2021. Som tillägg till den blåa struktur som Viskan utgör vill 
Borås Stad med programmet addera till en grön struktur i 
form av parkstråk. Parkstråket ska vara allmänt tillgängligt, 
gå igenom planområdet från norr till söder och koppla 
samman olika mötesplatser.

Planprogram
Planprogram för Södra Centrum: Ulysses 6 med flera godkändes 
av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27 § 2019-000190. 
Planprogrammet omfattar kvarteret Astern, planområdets 
norra del mellan väg 40 och Sven Eriksonsgatan. 

Syftet med programmet är att föregå framtida arbete med nya 
detaljplaner. Planprogrammet verkar för centrumutveckling, 
genom tät bebyggelse med en blandning av bostäder, kontor 
och handel. I programmet beskrivs stärkta urbana stråk 
samt minskad upplevelse av barriärer i stadsrummet. Även 
ökad tillgång till offentliga mötesplatser och grönytor av hög 
kvalitet beskrivs.

Miljömål
Av Borås Stads miljömål 2018–2021 relaterar att skapa 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö, värna om 
ekosystemtjänster och om grön och blå infrastruktur till 
planförslaget.

Av Sveriges 16 miljömål relaterar God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv till planförslaget.

I planförslaget bevaras byggnader från textlindustrin och 
kompletteras med ny bebyggelse. Förslaget möjliggör en 
blandning av bostäder, kontor, centrumverksamhet, parker 
med mera vilket kan tillföra liv och rörelse under dygnets alla 
timmar. Föreslagna parkstråk och platsbildningar bidrar till 
tillgänglighet och möjlighet till både rekreation och aktivitet. 

En exploatering av området kan påverka växt- och djurliv 
negativt. Marken är på grund av industriverksamhet föro-
renad vilket kan i samband med exploatering kan påverka 
miljön positivt. En naturvärdesinventering och en markmil-
jöundersökning har gjorts som har legat till grund för hur 
frågor gällande miljö, växt- och djurliv föreslås hanterats i 
planen. Se vidare under kapitel 5 Mark.

Övriga kommunala dokument
Samhällsbyggnadsnämnden tog i juni 2021, §BN 2018-
001356 ett inriktningsbeslutför det fortsatta arbetet med 
planarbetet. Inriktningen ska utgöra grund för avvägningar 
och underlätta planarbetet. 

Inriktningen fokuserar på ett levande och spännande område 
med lummig grönska och tillgång till Viskan. Området ska 
erbjuda stråk och platser för lugn och ytor för aktivitet, på 
torg, i natur, med vatten. En blandning av gammalt och nytt 
skapar spännande miljöer med en brokig och unik karaktär. 
Kvarteren är tillgängliga, säkra och yteffektiva. Området ska 
ge en känsla av stadsliv. 
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ASTERN 6 (1)

11. Konsekvenser
Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts 
enligt miljöbalken kap. 6 § 5 (SFS 1998:808). Ett genomför-
ande av planen antas inte påverka miljön negativt. Under-
sökningen visar även på viktiga miljöaspekter som hanteras i 
detaljplanen. En strategisk bedömning med miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) bedöms inte behövas.

12. Planens genomförande
Inledning
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen på ett samord-
nat och ändamålsenligt sätt. Den ska redovisa vem som 
vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelser. Genomförandebeskrivningen förtydli-
gar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och blir 
därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen 
får laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att 
efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före genomför-
andetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva 
detaljplanen om ändringen är nödvändig på grund av nya 

STRUKTURPLAN
2022-03-07

skala 1:2000 (A3)

   

FASTIGHETER
Strukturplan

TECKENFÖRKLARING
skala 1:2000 (A3)

   Planområdesgräns
   
   Pulsen   Pulsen

   Borås stad

   Övriga

   

ASTERN 5

ASTERN 2

ASTERN 3

VISKABERG 1

ASTERN 6 (2)

ASTERN 7

INNERSTADEN 1:1

INNERSTADEN 1:1

GÖTA 1:1

GÖTA 2:1

RUDAN 22

RUDAN 18

RUDAN 
11 2

KAMELIAN 4
KAMELIAN 2

KAMELIAN 5

VENUS 2

KAMELIAN 3

RUDAN 
19

RUDAN 
20

BLÅKLINTEN 1

NORSEN 8

GÖTA 3:1

MAKRILLEN 11

MAKRILLEN 7

ASTERN 6 (1)

Den gula ytan ägs av Borås Stad, röda ytan av Pulsen Fastigheter AB och den 
gröna ytan av MQvist Bostäder AB.

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses 
vid den ursprungliga planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen kan beaktas.

Tidplan
Tidplanen enligt tabellen nedan ska endast ses som ett 
tänkbart genomförande av detaljplanen. Åtgärdernas innehåll 
och innebörders ordning kan komma att ändras efter att 
detaljplanen har fått laga kraft.

Markägoförhållanden
Astern 7 och Blåklinten 1 ägs av Pulsen Fastigheter AB. 
Fastigheten Astern 5 ägs av MQvist Bostäder AB. Resterande 
fastigheter ägs av Borås Stad. Fastighetsägare och rättig-
hetshavare framgår även av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Utförande, drift och underhåll av allmän platsmark

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Allmän 
platsmark som omfattas av detaljplanen utgörs av TORG, 
GATA, VÄG, CYKEL, PARK och (PARK2) på plankartan. 
Ansvarig väghållare för allmän platsmark med ändamålet 
VÄG är Trafikverket, vilket innebär att Trafikverket svarar 
för att ordna och underhålla vägen i enlighet med väglagen.

Kommunen är även huvudman för broar inom vattenområde 
(W2).

Utförande, drift och underhåll av allmänna tekniska 

anläggningar och byggnader

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av 
allmänna anläggningar avseende vatten och avlopp, fjärr-
värme samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnaden av allmänna 
anläggningar för el, samt för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll av de transformatorstationer som avses anläg-
gas inom områden för transformatorstation (E1). 

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

Utförande, drift och underhåll av kvartersmark

Detaljplanen innehåller kvartersmark för ändamålen 
bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkeringsanlägg-
ning och transformatorstation. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmarken för de ändamål som anges i detaljplanen. 
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Fastighetsägaren ansvarar även för rivning av befintlig 
byggnation samt eventuella saneringsåtgärder för att möjlig-
göra för exploateringen.

Ansvaret för drift- och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmark som tillgodoser fler fastigheters behov bör 
överlämnas till nybildade gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsförening. 

Avtal
I detta avsnitt redogörs det för vilka avtal som avses ingås för 
att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av rubricerad 
detaljplan

Markanvisningsavtal

Markanvisningsavtal ska tecknas av Borås Stad och exploa-
tören gällande delar av fastigheterna Astern 2,3,6, Göta 1:1 
och Innerstaden 1:1. Syftet med markanvisningsavtalet är att 
säkerställa exploatörens ensamrätt att, under en begränsad 
tid och under särskilda förutsättningar och villkor, förhandla 
med Borås Stad om att förvärva de aktuella delarna av fastig-
heterna. Målsättningen är att parterna ska ingå i ett köpeavtal 
och eventuellt ett genomförandeavtal inför antagandet av 
detaljplanen.

Markanvisningsavtalet ska framförallt reglera följande:

 » Markanvisningstid

 » Ansvars- och kostnadsfördelning för utbyggnad av 
allmän plats 

 » Markpris och indexreglering

 » Villkor för exploatering

 » Gestaltningsprogram

Köpe- och genomförandeavtal

Avsikten är att Borås Stad och exploatören ska teckna ett 
köpeavtal avseende de anvisade områdena inför antagandet 
av detaljplanen med villkor om att detaljplanen ska få laga 
kraft för avtalens giltighet. Även genomförandeavtal som 
reglerar utförande av allmän plats kan komma att tecknas i 
samband med köpets genomförande.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
berörda fastighetsägare innan detaljplanen antas och får 
laga kraft. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är 
att reglera kommunens respektive berörds fastighetsägares 
åtagande i samband med genomförandet av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet ska i huvudsak reglera följande punkter:

 » Områden som ska överföras till kommunens fastighet 
(allmän plats). Anges närmare under ”Fastighetsrätts-
liga konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.

 » Områden som ska överföras till exploatörens fastighet 
(kvartersmark). Anges närmare under ”Fastighetsrätts-
liga konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.

 » Fastighetsbildning

 » Utbyggnad och finansiering av allmän platsmark. 

 » Säkerhet för åtagandena enligt avtalet. 

 » Åtaganden vad gäller markföroreningar m.m. 

 » Medfinansiering av Brodalsmotet.

 » Eventuella mobilitetsåtgärder 

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för planens genomförande. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet.

De ytor som utgör kvartersmark kan i framtiden komma 
att utgöra en eller flera fastigheter. Idag är det fastigheterna 
Astern 7 och Blåklinten 1 som innehåller kvartersmark men 
dessa fastigheter kan komma att delas upp i ett flertal fram-
tida fastigheter. Ombildningarna bedöms kunna genomföras 
genom avstyckning och fastighetsreglering.

Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom plan-
området att anpassa fastighetsindelningen till byggnaders 
olika funktioner och användning, exempelvis genom att 
bilda 3D-fastigheter för exempelvis garage, eller lokaler i 
bottenplan. 

Förändrad fastighetsindelning

Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska 
överensstämma med detaljplanen.

Kvartersmark för bostäder, centrum och kontor                          
Delar av fastigheterna Astern 2, 3, 6, Göta 1:1 och Innersta-
den 1:1, som utgör kvartersmark med ändamålen bostäder, 
centrum och kontor (BCKPDS1) i detaljplanen, föreslås 
överföras till de angränsande fastigheterna Astern 7 och 
Blåklinten 1 genom fastighetsreglering. 

Överlåtelse av marken ska regleras i köpeavtal alternativt 
överenskommelse om fastighetsreglering.
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Ägaren till Astern 7 och Blåklinten 1 ansvarar för att ansöka 
om lantmäteriförrättning och för att bekosta åtgärden.

Kvartersmark för allmänna tekniska anläggningar                     
Kvartersmark för transformatorstationer kan styckas av till 
egna fastigheter. 

Allmän platsmark (traditionell fastighetsbildning)                      
Delar av fastigheterna Blåklinten 1 och Astern 7, som utgör 
allmän platsmark med ändamålen gata, park och gångväg 

3D-fastighet för parkändamål som löper vertikalt genom planområdet.

(GATA/ PARK/GÅNG) i detaljplanen, föreslås överföras 
till den angränsande fastigheten Innerstaden 1:1. Överlåtelsen 
av markområdena ska regleras i exploateringsavtal mellan 
ägaren till Astern 7 och Borås Stad.

Kvarvarande allmän platsmark inom fastigheterna Astern 
2,3 och 6 ska genom fastighetsreglering överföras till den 
angränsande fastigheten Innerstad 1:1. Borås Stad ansöker 
om fastighetsregleringen och bekostar åtgärden.

Allmän platsmark (3D-fastighetsbildning)                                    
En ny parkbro ska anläggas från Asternkullen till St::a 
Birgittas griftegård inom allmän platsmark med ändamålet 
bro (PARK 2 och bro1). 

För att tillgodose det aktuella ändamålet föreslås utrymmet, 
som är avsett för en parkbro, bilda en egen, fristående 
tredimensionell fastighet (3D-fastighet). 

Syftet med att skapa en 3D-fastighet av utrymmet är bland 
annat att tydliggöra det rättsliga och förvaltningsmässiga 
ansvaret för anläggningen. Den nybildande 3D-fastigheten 
ska urholka fastigheterna Astern 7, Blåklinten 1, innerstaden 
1:1–2 samt Göta 1:1 och innefatta själva brokonstruktionen 
samt eventuella hisschakt. Pelare och trappor som belastar 
angränsande fastigheter ska säkerställas med hjälp av offici-
alservitut i samband med att 3D-fastigheten bildas. Likaledes 

ska möjligheten att ta sig till brokonstruktionen, underhållet 
och skötseln av densamma säkerställas med officialservitut i 
samma lantmäteriförrättning.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Borås Stad bedömer att det inte krävs fastighetsindelnings-
bestämmelser för att kunna genomföra detaljplanen. Om 
behovet uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan.

Rättigheter

Fastigheter inom detaljplanen belastas av följande rättigheter 
som påverkas av detaljplanen.

Servitut

Officialservitut, 1490K-98/29.1, med ändamålet väg. Servi-
tutet gäller till förmån för fastigheten Astern 7 och belastar 
fastigheterna Astern 2, 3 och 6. Detaljplanen innebär att 
servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. 
Servitutet bör därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 
kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL).

Officialservitut, 1490K-98/29.2, med ändamålet väg. Servi-
tutet gäller till förmån för fastigheten Astern 7 och belastar 
fastigheterna Astern 3.Detaljplanen innebär att servitutet inte 
längre behövs då behovet av väg tillgodoses genom allmän 
platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. Servitutet bör 
därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 kap. 1 § fastig-
hetsbildningslagen (FBL).

Officialservitut, 1490K-98/29.3, med ändamålet gång- och 
cykeltrafik. Servitutet gäller till förmån för fastigheten 
Innerstaden 1:1 och belastar Astern 7. Detaljplanen innebär 
att servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. 
Servitutet bör därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 
kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL).

Ledningsrätt 1583K-97/2.1 med ändamålet starkström 30 kV 
jordledning. Ledningsrätten gäller till förmån för Göta 1:5 
(Borås Energi och Miljö) och belastar bland annat Blåklinten 
1 och Astern 7. Detaljplanen kan komma att medföra att 
ledningsrätterna behöver omprövas på grund av ändrade 
förhållanden, 35 § ledningsrättslagen (LL). 

Ledningsrätt, 1490K-98/1.2 med ändamålet starkström. 
Ledningsrätten gäller till förmån för Göta 1:5 och belastar 
Astern 7 Detaljplanen kan komma att medföra/medför att 
ledningsrätterna behöver omprövas på grund av ändrade 
förhållanden, 35 § ledningsrättslagen (LL).
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Avtalsservitut, 15-IM3-30/1135.1, med ändamålet avloppsled-
ning. I fastighetsregistret anges att rättigheten belastar Astern 
2, 3 och 6, men ingen härskande fastighet finns angiven. Hur 
rättigheten påverkas får utredas i det fortsatta planarbetet.

Avtalsservitut, 1490IM-02/2673.1, med ändamålet gångpas-
sage. Rättigheten gäller till förmån för Astern 7 och belastar 
Innerstaden 1:1. Detaljplanen kan komma att innebära att 
servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark. Rättigheten ska i så fall upphävas. 
Frågan får utredas vidare i det fortsatta planarbetet.

Ovan nämnda åtgärder ska regleras i exploateringsavtal 
mellan ägaren till Astern 7 och Borås Stad. Ägaren till Astern 
7 ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning och för att 
bekosta åtgärderna.

Detaljplanen kan ge upphov till att nya servitutsrättigheter 
behöver bildas.

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av avtal 
om bildande av ledningsrätt mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom avtalsservitut. 

Arrenden

Inom Norsen 8 finns ett arrendeavtal för parkering för 
intilliggande fastighet som kommer behöva sägas upp vid 
genomförande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats  

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för 
kommunen att lösa in den mark som utgör allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Blåmarkerade områden avser allmän platsmark som överföras till kommunala fastigheter. Gulmarkerade områden avser kvartersmark som överförs till exploatörens 
fastigheter eller som kan upplåtas till ledningsägare. 
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Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att respektive exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till 
exploateringen, men som bedöms vara nödvändiga för det 
allmänna, ska finansieras av Kommunen. 

Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet, samt inkomster i samband med uthyr-
ning och försäljning av sina skapade bostäder. Exploatören 
bekostar detaljplaneläggning genom plankostnadsavtal.

Genomförandet av detaljplanen innebär följande kostnader 
för exploatören:

 » Kostnader för utbyggnad av kvartersmark 

 » Kostnader för flytt av ledningar

 » Kostnader för lantmäteriförrättningar, anslutningsav-
gifter för el-, bredband- va-ledningar mm

 » Kostnader för utbyggnad av allmän plats.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber m.m.)

 » Fastighetsbildningskostnader

 » Kostnader för finansiering av Brodalsmotet

Detaljplanen innebär, eller kan komma att innebära följande 
kostnader för kommunen: 

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

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

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planavgift

Planavgift tas ut för de områden som inte omfattas av 
planavtal.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering, Svensk Naturförvaltning AB, 
2021-09-24 

 » Miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022-01-17

 » Antikvariskt planunderlag, Kulturbyggnadsbyrån i 
Sverige AB, 2022-05-16 

 » Riskutredning, AFRY, 2022-05-24

 » Dagvattenutredning, Norconsult AB, 2022-08-12

 » Bullerutredning. Gärdhagen Akustik AB, 2022-06-01 

 » PM Geoteknik, COWI, 2022-06-17

 » Parkeringsutredning, Trivector, 2022-07-01

 » Luftutredning, Cowi AB, 2022-08-10

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 Susanne Nilzon. 
Handläggare från Borås Stad har varit Felix Lorentzon.

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef 

 Felix Lorentzon 
Planarkitekt 

Job van Eldijk  
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 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

http://boras.se/detaljplan
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till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi 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 

Planprocessen.
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inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader.

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

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

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.

https://www.boras.se/anslagstavlan


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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