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Planprogram för Krokshallsområdet 
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Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till planprogram för Krokshallsområdet. Kommunlednings-
kansliet har därefter i nära samverkan med Stadsbyggnadskontoret upprättat 
förslaget och sänt det på samråd. 
 
Planprogrammets syfte är att klarlägga de övergripande förutsättningarna för 
citygalleria, bostäder, parkering samt torg- och parkytor. 
 
Området väster om Sven Eriksonsgatan omfattas i huvudsak av Krokshalls-
berget. I anslutning till berget redovisas i förslaget till planprogram bostäder 
och parkering samt förbättringar i parken på berget. Under arbetet med plan-
programmet har samtidigt studerats hur Götalandsbanan ska passera igenom 
Borås och vilka effekter det får på omgivande markanvändning. Resultatet av 
det arbetet aktualiserar frågan om en ökad exploatering i anslutning till Rese-
centrum. Det arbetet är ännu inte utvärderat och politiskt behandlat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2008-11-17, § 665 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson 
(fp) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Planprogrammet för delar av Krokshallsområdet godkänns. 
 
Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ändra detaljplan för att möjliggöra 
planprogrammets genomförande. 
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Sammanfattning
Krokshallsområdet omfattar Krokshallsberget, Kroks-
hallstorget och kv Viskaholm och är beläget i Borås 
centrum mellan resecentrum/järnvägsstationen och 
Viskan. Med sitt läge utgör Krokshallområdet en entré 
– det resande med tåg och buss möter av Borås. I 
programområdet ingår även gatu- och kvartersmark på 
Viskans östra sida Västerbrogatan samt ”Postenhuset” 
inom kvarteret Eko. 

Borås har en bakgrundshistoria som handelsstad. 
Handeln har sedan länge varit en viktig funktion i den 
växande staden och helt integrerad i stadsbebyggel-
sen. Staden i sin helhet, stadsmiljön och livet i staden 
bidrar till upplevelser och att skapa mötesplatser vilket 
utgör viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling.

Syftet med planprogrammet är att klargöra övergripan-
de förutsättningar, mål och riktlinjer samt de viktigaste 
förändringarna och konsekvenserna vid en utbyggnad 
av Krokshallsområdet med citygalleria, bostäder och 
parkeringsanläggningar, torg- och parkytor. Ambitio-
nen är att utveckla Krokshalllsområdet till en vital del 
av stadskärnan. Programmet redovisar en ny citygal-
leria som omfattar totalt ca 20 000 m2 yta för handel, 
parkering, restauranger och kontor. I anslutning till 
Krokshallsberget föreslås ca nya 100 lägenheter. 
Krokshallsberget och Krokshallstorget omvandlas 
från parkeringsytor till park och torgytor med plats för 
rekreation och aktiviteter. I norra delen av Krokshalls-
berget planeras ett nytt parkeringshus.

I planprogrammets samrådshandling redovisades 
att området väster om Sven Erikssonsgatan inte 
bedömdes påverka planerad utbyggnad av Göta-
landsbanan. Efter samrådet undantas södra delen av 
Krokshallsberget som omfattar ny bostadsbebyggelse, 
Krokshallsparken, befintlig kulturhistorisk intressant 
bebyggelse, befintligt berggarage med skyddsrrum  
från godkännande med hänsyn till utredningsarbete 
och studier avseende Götalandsbanan och framtida 
utformning av stationsområdet och resecentrum. (De 
textavsnitt avseende förändringar som enbart omfat-
tar delar av programområdet som inte godkänns har 
markerats med kursiv stil)
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Planprogram 
Del av Centrum, KROKSHALLS-
OMRÅDET, Borås Stad, Västra Götalands 
län, upprättad den 3 juni 2008

1. Inledning

1.1 Syfte och bakgrund
Planprogrammet syftar till att klargöra övergripande 
förutsättningar, mål och riktlinjer samt de viktigaste 
förändringarna och konsekvenserna vid en utbyggnad 
av Krokshallsområdet med citygalleria, bostäder och 
parkeringsanläggningar, torg- och parkytor. En ny galle-
ria ska bidra till att vitalisera och stärka centrumhandeln 
och begreppet handelsstaden Borås. Borås ska vara 
ett fullgott alternativ till Göteborgs centrum och övriga 
köpcentra inom regionen och eliminera behovet hos 
boråsare av att ”åka någon annanstans”, vare sig det 
gäller rationella inköp eller mer upplevelsebaserad han-
del. Fler attraktiva bostäder, arbetsplatser, mötesplatser 
och människor i centrum bidrar till en levande stads-
kärna under hela dygnet vilket ger en naturlig känsla av 
trygghet och trivsel.  

Planprogrammet kommer att fungera som underlag till 
kommande detaljplaner där varje delområde studeras 
mer i detalj. De förslag som programmet innehåller är 
översiktligt redovisade men utgör principförslag för 
kommande detaljplanearbete med hänsyn till markan-
vändning, trafik, gestaltning av ny bebyggelse, beva-
rande av kulturmiljön, miljökonsekvenser, tekniska och 
administrativa förutsätttningar. Till detaljplanen kommer 
också att fogas ett bevarande-och gestaltningsprogram 
som mer detaljerat belyser kulturhistoriska värden samt 
principerna för byggnadsutformning, markbehandling 
och skyltning.

1.2 Tidigare arbete och beslut
Arbete med ett planprogram för Krokshallsområdet 
inleddes 2001 efter en begäran från två privatpersoner 
att i stiftelseform bygga och driva ett bostadsprojekt 
med ca 40-50 seniorlägenheter. Planprogrammets syfte 
var att studera förutsättningarna för bostadsbebyg-
gelse på Krokshallsberget samt markanvändning inom 
kv. Viskaholm. Tre arkitektkontor,  MA arkitekter, DTH 
Arkitekter och GF Konsult anlitades genom  sk. paral-
lella uppdrag för att konkretisera programmets visioner 
och mål. Planprogrammet var föremål för samråd. Kom-
munfullmäktige beslutade 2002-05-16 att ”Planpro-
grammet i dess nuvarande form inte godkänns. Arbetet 
återupptas när det finns en aktiv intressent för bostäder 
på kvarteret Viskaholm. Ställningstagande till eventuell 
bebyggelse vid Krokshallsberget och Krokshallstorget 
får tas när planeringen för Viskaholm påbörjats.” 

1.3 Övergripande visioner och mål 

Borås Stad har i gemensam arbetsgrupp med Centrumfas-
tigheter och Mitt i Borås utarbetat en målbild för ett attrak-
tivt City under rubriker som Viskan, grönskan i city, gator 
och torg i city, attraktiva bostäder, mångfald av butiker och 
serveringar, arbetsplatser i city, upplevelser i city, trygg trafik 
och enkel parkering, gammalt och nytt i harmoni , trygghet 
och säkerhet och samverkan ger framgång. I samband med 
tidigare programarbete formulerades ett antal visioner för 
stadskärneutvecklingen i Borås centrum av betydelse för 
planering av området:

 Fler bostäder i centrumnära läge ger ökat liv och trivsel åt     
  stadskärnan.

 Attraktiva bostäder i centrala lägen stimulerar tillströmning av            
  hyresgäster, såväl kommunmedborgare som  inflyttare till  kommunen

 Attraktivt boende i omedelbar närhet till Centralstationen lockar kvalifi 
  cerad arbetskraft från Göteborgsregionen till Högskolan och näringsli 
  vet samt erbjuder snabba pendelmöjligheter till Göteborg och Land    
  vetter.

 Byggnader och stadsrum med god arkitektur förenar stadens     
  historia och modernt stadsbyggande

 Bostadsområden med egen identitet som är trivsamma       
  att bo i.

 Befintligt naturområde på Krokshallsberget bibehålls och rustas     
  upp. Nyetablering sker endast på redan ianspråkstagen mark      
  dvs. nuvarande parkeringsanläggning eller vid foten av berget.

 Viskans västra strandområde utvecklas och byggs ut och till   
  gängligheten för fotgängare förbättras.

 Stråk mellan Viskaholm, centrum, högskolan, Krokshallsberget          
  och stationsområdet sammanlänkas och utformas på de gåendes    
  villkor.

 Vistelseytor och stråk kring Viskan gestaltas med inriktning på  offent- 
 lighet, tillgänglighet, trevnad, identitet och centrumfunktioner. 

 De kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt unika äldre byggnadsde    
  larna mot Viskan bevaras intakta.

 Kvarteret Viskaholm öppnas mot Viskan och nås av invånare från olika  
  håll via nya gångstråk.

 Bostadsparkering i området iordningsställs med god tillgänglighet     
  och trafiksäkerhet som målsättning.

 Krokshallstorget omvandlas till en mötesplats för  människor, upplev- 
  elser och kulturaktiviteter.

Cityhandel på Österlånggatan
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Målen kan sammanfattas i att öka områdets stadsmässighet. 
En stadsmässig miljö karaktäriseras av att flera olika typer 
av funktioner som bostäder, arbetsplatser och butiker finns 
inom samma område. Gatunätet tillåter genomströmning av 
trafik och offentliga platser har utformats med hög kvalitet. 
En stadsmässig miljö bör bestå av gamla och nya byggna-
der samt ha en hög koncentration av människor. I områden 
som ska upplevas stadsmässiga strävar man efter att få ett 
samspel mellan människor och verksamheter och därige-
nom skapa en miljö som uppfattas som livfull, attraktiv och 
karaktärsfull.

1.4 Uppdrag och avgränsning
Fastigheten Viskaholm 2 förvärvades av Steen & Strøm 
under 2005. Kommunstyrelsen gav 2005-05 23 §314 Kom-
munledningskansliet i uppdrag att tillsammans med Stads-
byggnadskontoret att upprätta planprogram för Krokshalls-
området. Planprogrammet ska ge svar på hur nyetablering 
av bostäder och handel kan ske och områdets kvaliteter 
förbättras för att tillsammans lyfta stadsdelen till en attraktiv 
och upplevelserik del av stadscentrum. Byggnadsnämnden 
beslutade 2005-12-08 §324 att uppdra åt Stadsbyggnads-
kontoret att utreda lokalisering av handel och bostäder inom 
kv. Viskaholm.

I planprogrammets samrådshandling redovisades att området 
väster om Sven Erikssonsgatan inte bedömdes påverka plane-
rad utbyggnad av Götalandsbanan. Efter samrådet undantas 
dock södra delen av Krokshallsberget som omfattar ny bostads-
bebyggelse, Krokshallsparken, befintlig kulturhistorisk intressant 
bebyggelse, befintligt berggarage med skyddsrrum från god-
kännande med hänsyn till utredningsarbete och studier avseen-
de Götalandsbanan och framtida utformning av stationsområdet 
och resecentrum. Behovet av allmänna parkeringsplatser samt 
flexibiltet och eventuell sammankoppling avparkeringsanläg-
ning och galleria gör att Norra delen av Krokshallsberget bör 
ingå i det fortsatta detaljplanearbetet. (De textavsnitt avseende 
förändringar som enbart omfattar delar av programområdet som 
inte godkänns har markerats med kursiv stil).

1.5 Arkitekttävling
Steen & Strøm bjöd under 2006 in fyra arkitektkontor att 
tävla om utformningen av bostäder och centrumgalleria. Tre 
kontor; HOK i London, DTH i Borås och Terry Evenden i 
Köpenhamn lämnade in förslag. Steen & Strøm  valde efter 
utvärdering att gå vidare med Terry Evendens förslag för 
fortsatt projektering. Förslagets bärande idéer är att knyta 
samman centrum och den nya gallerian via en ny bro upp till 
gallerian första våningsplan samt låta en stor fasad av glas 
spegla stadsbebyggelsen och samtidigt utgöra ett gigantiskt 
skyltfönster. Den nya gallerian länkas samman med  Borås 
Wäveris gamla kontorsbyggnad via ett stort glastak som 
bildar  inomhustorg. Parkering sker på de båda översta 
våningsplanen. Entréer till gallerian är tänkt att ske från ny 
gångbro i sydost, från Krokshallstorget, från Sven Erikssons-
gatan i nordväst samt i norr i sammanlänkningen mellan den 
gamla och den nya bebyggelsen.

1.6 Planprocessen
Planprogrammet är det första steget vid upprättande 
av detaljplan och syftar till att ge möjlighet till insyn, 
dialog och påverkan i ett tidigt skede innan ställ-
ningstaganden blivit låsta. Planprogrammet redovisar 
förutsättningar, mål, förslag och konsekvenser.

Planeringen av området sker enligt Plan- och bygg-
lagen, PBL. Myndigheter, fastighetsägare m.fl. som 
har ett väsentligt intresse av planprogrammet bereds 
tillfälle till samråd.  Synpunkter på ärendet kan lämnas 
flera gånger under planprocessen: först under pro-
gramsamrådet sedan under samrådet och vid utställ-
ningen av detaljplanen. Mellan varje skede redovisas 
framförda synpunkter och politiska beslut tas om 
ändringar och hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

2. Tidigare ställningstaganden

2.1 Riksintressen
Programområdet berör inte direkt riksintressen. Om-
rådet gränsar dock till stationsområdet och järnvägen 
som utgör riksintresse för kommunikationer. Passagen 
genom Borås utgör huvudalternativ för Götalandsba-
nan sträckning. Den planerade sträckningen av Göta-
landsbanan ställer markanspråk på riksintressestatus. 
De järnvägskorridorer som presenterats i utredningar 
för Götalandsbanan är inte tydligt avgränsade. Det 
bedöms inte troligt med hänsyn till att stationsområ-
det behöver utgöras av raksträcka, närhet till befintlig 
bebyggelse och Viskan att järnvägsområdet kommer 
utvidgas åt sydost. Krokshallsområdet kan planeras 
så att framtida möjligheter avseende trafikstruktur och 
Götalandsbanan hålls öppna.

2.2 Götalandsbanan
En framtida utbyggnad av Götalandsbanan som är en 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göte-
borg innebär att Borås blir en betydande knutpunkt 
för järnvägstrafik med ett flertal ingående linjer och ett 
stort antal ankommande och avgående tåg per dag. 

Borås Centralstation och Resecentrum
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Huvudalternativet är att nuvarande stationsläge behålls. 
Stationsområdet behöver breddas och kommer att ex-
pandera i riktning mot Särla och nedre Norrby. Ett utökat 
spårområde bedöms inte påverka Krokshallsområdet. En 
utbyggnad av Götalandsbanan kommer sannolikt innebära 
investeringar och förändringar i trafikinfrastruktur i anslut-
ning till järnvägens närområde. Borås Stad genomför under 
våren tillsammans med en konsult en detaljerad studie för 
Götalandsbanans angöring och passage av Borås och vilka 
konsekvenser detta får för staden. Hänsyn tas till Göta-
landsbanan och framtida lösningar för infrastruktur i kom-
mande detaljplanearbete.

2.3 Strandskydd
Området omfattas inte av strandskydd. Strandskyddet för 
Viskan är upphävt i samband med tidigare detaljplaner för 
området.

2.4 Miljömål för Borås
Kommunfullmäktige antog i mars 2008 Miljömål för Borås 
som grundar sig på de nationella miljömålen. De mål som 
berörs av programförslaget är god bebyggd miljö, vatten 
samt energi och trafik. I målen anges bland annat ökat kol-
lektivtrafikresande, minskad energiförbrukning och mins-
kade utsläpp, minskat antal bullerstörda, minskad påverkan 
från dagvattenutsläpp. Den föreslagna markanvändningen 
innebär att bostäder och arbetsplatser tillkommer i ett myck-
et centralt läge i direkt anslutning till en viktig knutpunkt 
för kollektivtrafik. Natur- och kulturvärden skyddas, sociala 
värden stärks, estetiska värden bevaras och tillskapas. Mil-
jömålet minskat antal bullerstörda, minskad påverkan från 
dagvattenutsläpp och minskad energiförbrukning är de mål 
som kan vara svårast att klara.

2.5 Översiktliga planer 
I Borås översiktsplan ÖP06 anges samhällsbyggnadsmål 
och generella spelregler för en hållbar utveckling för lokali-
sering av bebyggelse. I samhällsbyggnadsmålen anges: 

 God arkitektur samt trygga, tillgängliga och vackra utemil-  
  jöer i samspel med identitet och historia

 Ett varierat näringsliv med inriktning mot textil, handel,   
  logistik och design

Spelreglerna för bebyggelsestruktur samt näringsliv och 
handel anger vidare att:

 Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjlig- 
  heter till handel och service

 Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde  
  mot åtgärder som påverkar området negativt

 Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöj- 
  ligheter utifrån företagens behov och miljöns möjligheter.

 Lokalisering av storskalig dagligvaruhandel ska ske i lägen  
  som innebär att behovet av transporter minimeras.

I illustrerad bilaga till översiktsplanen ÖP06 anges 
som möjlig förändring att området förädlas till en mer 
stadsmässig bebyggelse och ändamål.

I Grönområdesplanen för Borås Stad, 1995, är Krok-
shallsberget, parkeringsanläggning och bebyggda 
fastigheter undantagna, utpekat som viktig friyta 
och landmärke. Krokshallstorget omsluts av Kroks-
hallsberget och de värdefulla kastanjeträden utmed 
Viskan. Viskan är av stort värde för stadsmiljön. På 
några avsnitt har detta inte tagits tillvara och på andra 
avsnitt är den otillgänglig. Gågator och torg utvecklas 
och förädlas så att de främjar det sociala livet framför 
andra funktioner.

I ”Staden vid Viskan” , Stadsbyggnadsprogram för 
Borås, 2002, som är en del av översiktsplanen anges 
att Viskan och byggnaderna som representerar det 
textila arvet ska lyftas fram och bli mer tillgängliga 
i staden. De offentliga rummen ska vända sig mot 
Viskan  och vattnet bli en kulturbärare för staden. Den 
Strategiska planen för Borås Stad lyfter fram som mål 
för stadens miljö att Borås ska ha attraktiva miljöer vid 
stadens entréer. Miljöerna längs Viskan ska vidare-
utvecklas för boende och rekreation. Fler mötesplat-
ser ska skapas i centrum. Byggnader och allmänna 
platser i Borås måste präglas av hög kvalitet om en 
framtida profilering som designstad ska bli trovärdig.

2.6 Gällande detaljplaner

Kart bild över gällande detaljplaner
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Området omfattas av ett flertal detaljplaner. Gällande 
detaljplan för västra sidan av Krokshallsberget och för 
kvarteret Viskaholm , upprättad 1961, anger parkering 
inom kvartersmark och parkmark (uppe på berget) samt 
industriändamål (kv. Viskaholm). Krokshallstorget, Sven 
Erikssonsgatan, kv. Flundran och Krokshallsbergets östra 
sida omfattas av en detaljplan från 1995 där användning-
en är bostäder och handel (kv. Flundran), handel (gatukö-
ket), parkering (båda sidor av Sven Erikssonsgatan) samt 
parkmark. För delar av bebyggelsen inom kv Flundran 
anger gällande detaljplan rivningsförbud. För Kv. Eko gäl-
ler en detaljplan från 1969 som anger handelsändamål. 
Vattenområdet ingår i två detaljplaner från 1939 res-
pektive 2006 som anger öppet vattenområde som dock 
får överbyggas med bro eller brygga. Detaljplanen från 
2006 (kv Elektra) omfattar bostäder, kontor samt strand-
promenad längs Viskan.

3. Planeringsförutsättningar

3.1. Läge och avgränsning
Krokshallsområdet omfattar Krokshallsberget, Krokshall-
storget och kv Viskaholm och är beläget i Borås centrum 
mellan järnvägsstationen/resecentrum och Viskan. I 
programområdet ingår även gatu- och kvartersmark på 
Viskans östra sida, Västerbrogatan, samt kvarteret Eko. 
Programområdet avgränsas i väster av järnvägen och 
resecentrum, i norr av Viskan, i söder och öster av Väs-
terbrogatan och befintlig stadsbebyggelse.

3.2 Markanvändning och markägande
Viskaholm 2 ägs av Steen & Strøm. Fastigheten som tidi-
gare inrymt kontor och lagerverksamhet står tom. Fastig-
heterna Flundran 3 och 4 samt Eko 10 är privatägda och 
innehåller kontor, handel och lägenheter. Övrig gatu- och 
parkmark, Krokshalltorget och Krokshallsberget samt 
vattenområden ägs av Borås Stad. I Krokshallsberget 
inryms parkeringsgarage och skyddsrum. Marken på och 
vid berget utnyttjas till stor del för parkeringsytor. Även 
Krokshallstorget är till största del upplåten för parkering. 
I torgets södra del finns en restaurangbyggnad, upplåtet 
med arrende.

3.3 Befintlig bebyggelse

Kv. Viskaholm
Wiskaholm Wävferi AB grundades år 1857 och en 
fabriksanläggning uppfördes i det aktuella kvarteret. 
Företaget utvecklades till en betydande industri vars 
byggnadsbestånd utökades och förändrades. År 1915 
införlivades en anläggning för färgeri- och tryckeriverk-
samhet inom kv. Tryckaren och Simonsland ett hundratal 
meter norrut längs Viskan. Kontorsbyggnaden inom kv. 
Viskaholm utgör en symbolbyggnad för Borås med fasa-
der som stupar rakt ner i Viskan. Byggnaden byggdes till 

mot nordost utmed Viskan år 1935 med en mjukt run-
dad byggnadskropp som följer Viskan och väl ansluter 
till den äldre delen. Samtliga äldre fabriksbyggnader från 
i huvudsak 1800-talets sista decennier låg centralt inom 
kvarteret och ersattes 1960 av dagens höga och till 
stora delar slutna hallbyggnad. Byggnaderna har under 
senare decennier fått nya användningssätt efterhand 
som textilindustrins förutsättningar ändrats. Använd-
ningen har i huvudsak varit kontor och lager bland annat 
undervisningslokaler för SIFU och lagerlokal för Ellos. 
Byggnadena har stått tomma sedan Borås Wävferi flyt-
tade sin verksamhet under 2007.

Krokshallsberget och Kv. Flundran 
Krokshallsberget och dess närmsta omgivningar har för-
ändrats kraftigt under de senaste 100 åren. Vid nedfar-
ten till centralplan låg villa Carlberg med en imponeran-
de trädgårdsanläggning samt ytterligare en stor trävilla. 
I anslutning till dagens restaurang Trädgår´n vid bergets 
fot låg en stor träbyggnad från sekelskiftet 1900 kallad 
”Nya hotellet”. Även uppe på berget i sydvästra delen 
låg ett bostadshus. Huvuddelen av den äldre trähusbe-
byggelsen revs i samband med att centralplan vidgades 
på 1930-talet och dagens branta skärning mot Cen-
tralplan och Stationsgatan sprängdes fram. Kvar är fd. 
restaurang Trädgår´n som idag används för kontor och 
pub/musikevenemang. Bebyggelsen inom kv. Flundran 

Viskaholmsbyggnaden från 1913 är magnifik och 
karaktäristisk  med dess rundning och fasad rakt 
ned i vattnet

Lagerbyggnaden från 1960 rivs och får lämna plats 
för den nya gallerian
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utgörs av två flerbostadshus i sten i 4-6 våningar uppförda 
1909 och 1930 som förutom lägenheter inrymmer kontor, 
handel och restaurang. Kring 1940 anlades ett luftvärns-
batteri på bergets topp och ett skyddsrum i form av en 
tunnel sprängdes fram. Tunneln löper mellan Centralstatio-
nen och Krokshallstorget och utgjorde under lång tid efter 
kriget genväg mellan stationen och centrum. Vid bergets 
fot, norr om kv. Flundran, uppfördes en bensinstation som 
revs 1996. På 1990-talet renoverades och utvidgades 
skyddsrummet kraftigt och utgör numera parkeringsgarage 
i fredstid. I samband med att Sven Erikssonsgatan anslöts 
till Stationsgatan kring 1930 schaktades delar av berget 
bort. För att lösa parkeringsproblem i centrum tillkom på 
1960-talet dagens parkeringsytor och tillhörande ramper 
på berget.

Krokshallstorget
Krokshallstorget har tidigare varit bebyggt. Fram till ca 
1930 fanns i dess södra del äldre trähusbebyggelse. 
bland annat den sk. Nymanska gården som flyttades till 
Ramnaparken och Fattighuset med sin långsträckta bygg-
nad utmed Sven Erikssonsgatan. Krokshallstorget kom 
att fungera som stadens salutorg och marknadsplats från 
1933 till 1970-talet då det gjordes till parkering. Torgets 
kaj mot Viskan rustades upp på 1970-talet och försågs 
med stenbeklädnad. I mitten av 1990-talet tillkom ett 
gatukök på den plats där Nymanska gården tidigare låg. 
Under 1999 byggdes torget och Sven Erikssonsgatan om. 
Parkeringsplatser organiserades om och träd planterades 
utmed Viskan och Sven Erikssonsgatan. Körbanan blev 
smalare och kompletterades med gång- och cykelbana.

Krokshallsberget sett från centralplan

Entrén till Krokshallsgaraget och skyddsrummet

Parkeringsytor uppe på berget, totalt ca 140 platser

Även i norr är berget sargat. Stationsgatan till 
höger.

Utblick över Krokshallstorget från Västerbrogatan. 

Kastanjeträden utmed kajkanten på Krokshallstorget
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3.4 Kulturmiljö och fornlämningar
Inom programområdet ligger två byggnader som anses 
vara kulturhistoriskt värdefulla och ingår i Kulturmiljöpro-
gram för Borås. Flundran 3 tillhör ett av stadens bäst 
bevarade flerbostadshus i jugendstil. Fastighetens hu-
vudbyggnad är ritad av Boråsarkitekten Herman Görans-
son 1909. Även gårdshuset från 1800-talets andra hälft 
anses värdefullt trots senare tiders fasadförändringar.

Inom Viskaholm 2 besitter Borås Wäveris karaktäristiska 
rundade huvudbyggnad i gult tegel stort värde samtidigt 
som den är bedöms vara mycket viktig ur stadsbilds-
synpunkt. Byggnaden som kan hänföras till nationalro-
mantisk stil är ritad av Lars Kellman 1913. Byggnaden 
fick sitt nuvarande karaktäristiska utseende 1942 då den 
kompletterades med den funktionalistiskt inspirerade 
rundningen i söder. Ytterligare en tillbyggnad skedde åt 
nordost 1935.

Inom programområdet finns inga registrerade fornläm-
ningar. Kv. Triton och del av innerstaden 1:1 (Krokshall-
storgets södra del) samt kv Eko är belägna inom 1600-
talsstadens gränser där förutsättningar för fornlämningar 
kan föreligga. 

3.5 Mark och Natur 
Marken inom området sluttar åt norr och mot Viskan. 
Höjdskillnaden från Krokshallberget till marken nedan-
för är 10-20 meter. På berget finns uppvuxen värdefull 
vegetation. Utmed Viskan är kastanjeträden värdefulla 
och bevaras.

3.6 Geoteknik och vattenstånd
Programområdet kan ur geoteknisk synpunkt indelas i två 
huvudområden som avgränsas av Sven Erikssonsgatan. 
En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes för 
Krokshallsberget av Geoflex AB, 2001-05-15 och för 
Viskaholm 2 av J&W, 2001-05-14. 

Området väster om Sven Erikssonsgatan domineras av 
berg i dagen samt ytlig bergyta som därefter faller brant 
ned mot Viskan. Ur grundläggningssynpunkt är förhål-
landena goda. Området öster om Sven Erikssonsgatan 
utgörs av fyllning med varierande sammansättning som 
följs av svämsidiment bestående av finsand och silt med 
inslag av växtdelar. Lokalt förekommer upp till en meter 
torv direkt under fyllningen. Svämsedimenten är sätt-
ningsbenägna och har mycket låg hållfasthet ned till 6-8 
meters djup. Härunder följer sand med låg- till medelhög 
fasthet på morän och berg. Även om svämsedimentens 
bärighet är begränsad föreligger ingen risk för större 
skred ut i Viskan. Den lokala stabiliteten längs själva 
åkanten säkerställs av befintliga murar och kajer. Kaj och 
murkonstruktionerna är i vissa fall mycket gamla och det 
kan därför inte uteslutas att vissa förstärkningsåtgärder 
krävs lokalt. 

Hänsyn ska tas till vattennivåförhållandena för Viskan. 
Åns medelvattenyta är MW+131,0 och högvattenyta 
HHW är +132,2. För områden närmast Viskan ligger 
markytan lågt på i stort sett samma nivå som åns högsta 
vattenyta. Nya byggnader bör därför läggas något över 
nivån + 132.2. Utrymmen som hamnar på lägre nivå 
måste gjutas i vattentät betong och öppningar mm anord-
nas så att översvämning undviks. 

Marken inom programområdet utgör normalradonmark. 
Generellt sett kan för sådan mark inte uteslutas förhöjd 
risk för markradon lokalt. Grundläggning ska därför utfö-
ras radonskyddande. Geotekniska förhållanden, behov 
av skydd mot radon liksom rekommendationer för grund-
läggning kommer att studeras i det fortsatta planarbetet.

3.7 Förorenad mark
I samband med avveckling av en bensinstation för Q8 
1996 inom fastigheten Innerstaden 1:1 har saneringsåt-
gärder vidtagits. Förorenade massor har bortschaktats 
och ersatts av rena massor av grus och sand. Undersök-
ningar av markstatus redovisas i kartläggning av Golder 
Geosystem AB, maj 1996. Vid igenläggning av schakt-
gropen uppmättes höga halter av petroleumkolväten i 

Kv. Flundran med det välbevarade jugendhuset 
inom Flundran 3 till höger

Den vackert rundade kontorsbyggnaden i national-
romantisk stil utgör en karaktärsbyggnad. I anslut-
ning till frontespiser kan vid behov brolägen och 
antréer accepteras.
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fastighetens nordöstra och östra del men ytterligare 
schaktning försvårades av den intilliggande Sven Eriks-
sonsgatan. Resultatet av analysen är att föroreningarna 
inte bedöms utgöra någon risk för omgivande miljö. 
Föreslagen bebyggelse innebär två våningar parke-
ringsgarage med möjlighet till kontor/handel. Bostäder 
medges från och med tredje våningen. Förekomst av 
föroreningar inom och eventuellt behov av sanering 
inom programområdet behöver utredas under det 
fortsatta planarbetet. (området ingår i den del av plan-
programmet som undantas från godkännande). Borås 
Wäfveris verksamhetshistorik tyder inte på risk för 
markföroreningar inom kv Viskaholm.

3.8 Trafik
Krokshallsområdet har god tillgänglighet för biltrafik 
och kollektivtrafik och nås lätt från riksväg 40 via Sven 
Erikssonsgatan som utgör tillfart till området. Sven 
Erikssonsgatan ingår huvudnätet och utgör del av i city-
ringen som passerar genom programområdet. Trafik-
mängderna på Sven Erikssonsgatan uppgår till 6 100 
fordon/årsmedeldygn. Sven Erikssonsgatans korsning 
med Västerbrogatan-Sven Erikssonsplatsen är signal-
reglerad med övergångsställen. Sven Erikssonsplatsen 
är reserverad för busstrafik. Korsningen med Stations-
gatan som går fram till centralstationen är utformad 
enbart med övergångsställen. Trafiken på stationsgatan 
är 1 300 fordon per årsmedeldygn. Kvaliteten på gatu-
nätet bedöms enligt trafiknätsanalys som mindre god.

Närmsta busshållplats finns i anslutning till Borås 
resecentrum och centralstationen som ligger i direkt 
anslutning till programområdets sydvästra del. Re-
secentrum trafikeras idag av fyra stadslinjer och tre 
lokalinjer samt flera regionbussar. Avstånd till planerade 
bostäder och galleria blir ca 200 meter. Diskussioner 
förs om att frigöra dagens knutpunkt vid södra Torget 
från busstrafik. I samband med studier av Götalandsba-
nans dragning genom Borås studeras hur kopplingen 

mellan stadsbussar, regionbussar och tåg bättre kan 
integreras. Även när det stora utbyggnadsområdet 
Nedre Norrby i framtiden byggs ger detta underlag för 
en utökad busstrafik.

Högskolan och järnvägsstationen är viktiga mål för 
gång och cykeltrafiken. Utmed Sven Erikssonsgatan 
löper en gång- och cykelbana som ingår i det övergri-
pande cykelnätet. Vid Stationsgatan ansluter en gång- 
och cykelbana till järnvägstationen. Mitt för Krokshalls-
garaget finns ett förhöjt övergångsställe.

3.9 Parkering
Inom Krokshallsområdet finns idag en betydande 
mängd parkeringsplatser, totalt ca 290 bilplatser, varav 
flertalet utgör allmänparkering. På Krokshallstorget finns 
idag ca 50 p-platser och vid berget också ca 50 bil-
platser. Dessa kommer att försvinna genom kommande 
exploatering. Inrymt i Krokshallsberget ligger Kroks-
hallsgaraget med ca 50 bilplatser som samtliga hyrs ut. 
Studier har visat att ytterligare 70 bilplatser kan tillska-
pas genom ytterligare bergsprängning. Ovanpå Kroks-
hallsberget finns två parkeringsytor i olika nivå med ca 
100 respektive 40 bilplatser som är dåligt utnyttjade. 
Upp- och nedfart till parkeringen sker via ramper från 
Stationsgatan.

3.10 Tillgänglighet
Området är plant bortsett från Krokshallsberget och är 
beläget i anslutning till centrum, cityringen, gång- och 
cykelstråk samt kollektivtrafik vilket innebär god tillgäng-
lighet för samtliga samhällsgrupper 

3.11 Skyddsrum och tekniska anläggningar
Krokshallsgaraget utgör skyddsrum med använd-
ning som berggarage i fredstid.  Skyddsrummet har 
skyddsvärde enligt Räddningsverket. En upprustning 
av skyddsrummet gjordes 1999 som innehåller tek-
niska anläggningar för skyddsrummets funktion men 
också för Banverket och telekommunikation. Beslut 
om avveckling kan fattas av Räddningsverket men vid 
bebyggelse i anslutning till berget måste hänsyn tas till 
diverse luftintag och rökkanaler. Infarten i berggaraget/
skyddsrummet ligger vid östra bergssluttningen. Vissa 
krav ställs för att inte funktionen som skyddsrum ska 
äventyras, bland annat avseende rasrisk och hänsyn till 
befintliga ventilationsanläggningar.

3.12 Teknisk försörjning
Inom området finns omfattande ledningssystem för VA, 
dagvatten, fjärrvärme, el, tele, opto, fjärrkyla samt elan-
läggningar som försörjer trafiksystem och belysning. 
Området är anslutet till fjärrvärme och det kommunala 
VA-nätet. En befintlig fjärrvärmecentral finns inom den 
bebyggelse som föreslås bevaras inom kv. Viskaholm.

Sven Erikssonsgatan ingår i cityringen . Separerad 
gång och cykelbana till höger och förhöjd gångö-
verfart mitt i bilden
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Mindre ledningar kan troligtvis flyttas men hänsyn 
bör tas till några viktiga ledningsstråk. Utmed Sven 
Erikssonsgatan finns ledningar för el, tele, opto 
och  VA. Utmed Viskan i norra delen av kvarteret 
Viskaholm och på rörbro över Viskan finns ledningar 
för fjärrvärme och el. I det fortsatta planarbetet bör 
studeras om rörbroar kan undvikas i området. Längs 
Västerbrogatan finns el- och teleledningar. I nord-
västra delen av Västerbrogatan finns ledningar för 
fjärrkyla som ansluter till fjärrkyleanläggning inom 
kvarteret Elektra. I Västerbrogatans sydvästra del 
mot centralstationen finns el-och fjärmeledningar, 
samt ledningar för VA och dagvatten. Nätstationer 
finns i Krokshallsberget och inom kvarteret Elektra. 
Plats för ytterligare nätstation kan behöver reserve-
ras särskilt om transformatorstationen inom Kroks-
hallsberget inte kan vara kvar. En utbyggnad enligt 
programmet medför begränsat med ytterligare hård-
gjorda ytor totalt sett. Dagvatten ska omhändertas 
alternativt fördröjas innan det når Viskan. Dagvatten-
utredning ska göras i det fortsatta planarbetet.

Uppkomst av avfall ska förebyggas. För avfall som 
uppkommer ska erforderliga utrymmen för källsorte-
ring av avfall finnas.

3.13 Miljö, hälsa och risker

Buller
Området påverkas av buller från väg och järnväg. 
Sven Erikssonsgatan passerar genom området men 
även buller från Kungsgatan/Varbergsvägen, Norrby 
Långgata och riksväg 40 når området. I samband 
med tidigare programarbete har Ingemansson 
Technology AB utfört bullerutredningar för Krok-
shallstorget,  2002-01-22 och Krokshallsberget, 
2002-04-29. Trafikbullerberäkningarna visar på ek-
vivalentnivåer på mellan 62-65 dBA och maxnivåer 
på ca 80 dBA. Höga ljudnivåer. Avståndet mellan 
föreslagna byggnader och Sven Erikssonsgatan 
är litet vilket medför att fasaderna utsätts för höga 
ljudnivåer. Detta är vanligt vid förtätningsbebyggelse 
i innerstadsmiljö. Kommunens uppfattning är att 
området har sådana kvalifikationer vad avser centralt 
läge, god tillgång till kollektivtrafik och service att 
det är motiverat ned avsteg från bullerriktvärdena. Ur 
bullersynpunkt bör byggnader placeras med lång-
sida mot Sven Erikssonsgatan men ur gestaltning-
synpunkt och med hänsyn till luftföroreningar och 
bullermiljön för dem som vistas i anslutning till Sven 
Erikssonsgatan bör gavlar förläggas ut mot Sven 
Erikssonsgatan och bullerskärmar i glas uppföras 
som ger låga nivåer på de upphöjda gårdsytorna.  
Genom att tidigt uppmärksamma och byggnads-
mässigt utforma bostäderna utifrån bullersituationen 

exempelvis genom skärmar, burspråk, indragna 
våningsplan samt åtgärder vid bullerkällan som has-
tighetsbegränsningar och att styra bort tung trafik 
bedöms en god boendemiljö kunna uppnås.

Vibrationer
I samband med bullerberäkningarna studerades 
också eventuell uppkomst av vibrationer. Risken för 
komfortstörande vibrationer bedöms som mycket låg 
för området mellan Stationsgatan och Sven Eriks-
sonsgatan och låg till måttlig för området mellan 
Sven Erikssonsgatan och Viskan. I de fall byggna-
derna kommer att grundläggas på berg kommer 
inga höga vibrationsnivåer att bli aktuella.

Farligt gods
Risker med transporter av farligt gods har studerats 
av Prevecon, Brand & Riskkonsult i riskanalyser för 
Krokshallstorget 2001-09-14 och Krokshallsberget 
2002-04-29 med avseende på det närbelägna sta-
tionsområdet. Avståndet mellan bostäder och spår-
området är 60-80 meter. För bostadshusen bedöms 
risknivån ligga inom det område som anses accep-
tabelt. Den tänkta utformningen medför dessutom 
att Krokshallsberget och parkeringshuset kommer 
att utgöra en skyddande barriär för personer som 
vistas i och vid bostadshusen.  Risknivåerna för det 
föreslagna parkeringshuset överstiger inte rekom-
menderade värden. Med utformning av byggnaden 
som tar hänsyn till och reducerar riskerna anses 
förslaget acceptabelt ur risksynpunkt. Fördjupad 
riskanalys ska göras under det fortsatt planarbe-
tet. Norrby Långgata och riksväg 40 utgör primära 
transportleder för farligt gods  där dominerande 
transporter utgörs av brandfarliga vätskor. Avståndet 
från planerade bostäder till farligt godsled uppgår till 
över 200 meter.  

4. Programförslag

4.1 Kv. Viskaholm 

Wäfveriet
Enligt förslaget planerar Steen & Strøm uppföra 
en citygalleria omfattande ca 20 000 m2 BTA, ca 
15 000-16 000 m2 uthyrningsbar handelsyta, inom 
kvarteret Viskaholm som går under benämningen 
Wäfveriet. Den stora lagerbyggnaden rivs och ger 
plats för en ny citygalleria som dockas till Borås 
Wävferi:s gamla  kontorsbyggnad med ett glastak. 
Den nytillkomna galleriadelen utförs i fyra våningar 
där de två nedersta våningarna innehåller handel 
och de två övre utgör parkering. Mellan den nya 
gallerian och kontorsbyggnaden skapas en inglasad 
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torgyta som ger transperens och gör att den gamla kontors-
byggnadens form och fasad kan upplevas. Gallerians fasad 
mot Viskan och centrumbebyggelsen förslås utgöras av 
glas som ger karaktär av öppenhet och ”gigantiskt” skylt-
fönster. I det vinnande förslaget till utformning av citygal-
lerian har en bro utformad som trappa/ramp föreslagits som 
gör att man redan från centrumsidan når översta handels-
våningen. En sådan konstruktion måste utföras med stor 
omsorg till utblickar och den gamla kontorsbyggnaden och 
kännetecknas av en smäcker och transparent konstruktion. 
Höjdmässigt ansluter den övre handelsvåningen i den nya 
delen till våning tre i den gamla kontorsbyggnaden. De tre 
nedersta våningarna i den gamla kontorsbyggnaden förslås 
innehålla handel, restauranger, caféer mm. och våning fyra 
kontor. Även om det i dagsläget bedöms svårt att tillskapa 
bostäder i kontorsbyggnaden bör möjlighet ges i komman-
de detaljplanearbete.

Viskaholm med Wäfveriet bildar ett kvartersomfat-
tande byggnadskomplex som i utbredning och höjd 
blir ett av de större i Borås centrum och från norr och 
sydost ligger väl synligt invid Viskan. I öster ansluter 
det till stadsbebyggelsen med varierad ålder, arki-
tektur och höjd. Det är viktigt att placering av entréer 
beaktas vid utformning och placering för att skapa 
förutsättningar för ett aktivt och levande kvarter. Pas-
sage genom gallerian bör vara möjlig under så stor 
del av dygnet som möjligt. För att området ska få ett 
bra sammanhang med omgivande bebyggelse och 
ges tydlig stadskaraktär är bottenvåningarnas innehåll 
och utformning av stor betydelse. Det är viktigt att 
undvika en baksideskaraktär och göra fasaderna så 
öppna som möjligt. En gångpassage ev med butiks-
yta föreslås knyta gallerian till planerat parkeringshus 
på andra sidan Sven Erikssonsgatan. 

Läget intill Viskan bör tas tillvara genom att publika 
utrymmen förläggs mot vattnet. Bebyggelsen ska an-
sluta väl till omgivningen beträffande placering, höjd, 
materialval, och färgsättning. Bebyggelsen ska utföras 
med höga anspråk på arkitektonisk gestaltning och 
ges en utformning som är unik. Ny bebyggelse ska 
beakta siktlinjer och utblickar utmed Viskan till karak-
täristiska byggnader.

Parkering
De två översta våningarna i gallerian utgör parkering. 
Dessa nås via föreslagen ramp i gallerians nordvästra 
hörn med tillfart från Sven Erikssonsgatan. En alterna-
tivt lösning är att dessa nås via ramp i det föreslagna 
parkeringshuset i norra delen av Krokshallberget och 
en föreslagen bilbro över Sven Erikssonsgatan till 
gallerians parkering eller via befintliga ramper upp 
på Krokshallsberget. Sammanlagt tillskapas drygt ca 
500 p-platser vilket svarar mot Borås Stads parke-
ringsnorm.

Angöring
Det mycket goda kollektivtrafikläget samt inriktning 
mot detaljhandel gör att omfattande markparkering 
och angöring till gallerian bedöms som litet. I anslut-
ning till Sven Erikssonsgatan och Krokshallstorget bör 
dock angöringsficka för på- och avstigning samt taxi 
och färdtjänstfordon finnas.

Varumottag
Varumottag placeras i bottenvåningen mot Sven Er-
ikssonsgatan med infartsramp i söder och utfartsramp 
i norr. Trafiksäkerhetsaspekter i samband med pas-
sage av gång- och cykelväg ska särskilt beaktas. Vid 
utformning av gallerianoch lastintag ska stor omsorg 
ägnas fasaden mot Sven Erikssonsgatan.

Gallerian utgörs av en glasfasad mot centrumbebyg-
gelsen och ansluter till den gamla kotorsbyggnaden 
med ett glastak som bildar ett inomhustorg. Nya broar 
leder till entrén från Västerbrogatan. Från dessa leder 
även en trappa/ramp upp till entrén på övre planet

Exempel på utformning av inomhustorget mellan 
gamla Viskaholmsbyggnaden och den nya gallerian.
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4.2 Kv. Eko
Fastighetsägaren planerar förändringar av verksamheten 
i fastigheten. Fastighetens hela bottenplan föreslås blir 
nya butiksytor med entreér mot torgytan/Viskan. Tor-
gytan höjs upp och ansluter till de nya butiksentrérna. 
Torgytan föreslås utgöra plats för rekreation eventuellt 
med paviljong för café eller dyikt. Entré kommer också 
ske mot Torggatan. Transporter till fastigheten löses dels 
genom befintligt garage, dels via mindre inlastnings-
områden från Torggatan. Fastigheten bör också möjlig-
göra funktionsblandning med kontor och bostäder i de 
övre våningsplanen. Detta kan ske via tillbyggnad mot 
innergården alternativt påbyggnad av hela eller del av 
fastigheten i ett eller två våningsplan. 

4.3 Kv. Flundran 

Fastighetsägaren till Restaurang Trädgår`n  önskar riva 
byggnaden och uppföra en ny byggnad i anslutning till 
gatan som möjliggör kontor och handel i bottenvåning 
samt bostäder och kontor i de övre våningsplanen. I 
programmet föreslås en fem våningar hög byggnad 
eventuellt med indragen takvåning som kan innehålla 
mellan 15-20 lägenheter. Byggnaden får ett utmärkande 
läge och måste utformas med hög arkitektonisk gestalt-
ningnivå.

4.4 Bostäder vid Krokshallsberget
Bergets östra sida föreslås bebyggas med ca 50 lägen-
heter. Befintlig parkering och infarten till bergsgaraget 
byggs in som parkeringsdäck i ett eller två plan eventu-
ellt med lokaler för kontor/butiker söder om infarten till 
berget. Ovanpå placeras tre huskroppar i 4-5 våningar 
utformade som lamellhus vinkelställda mot Sven Eriks-
sonsgatan för att ge så många lägenheter som möjligt 
visuell kontakt med Viskan samtidigt som berget kan 
skymtas mellan byggnaderna. Vinkelställda hus even-
tuellt med glasad bulleravskärmning mellan husen är 
positivt ur stadsbildssynpunkt och bidrar till att ett 
slutet gaturum undviks. Funktionsblandning bidrar till ett 
levande centrum och utgör en naturlig fortsättning av kv. 

Flundran samtidigt som en stadsmässighet skapas mot 
Krokshallstorget. Byggnaderna kan ansluta till berget 
och erhålla markkontakt.

4.5 Parkeringshus vid Krokshallsberget
I norra delen av Krokshallsberget föreslås ett parkerings-
hus uppföras i fyra plan som ersättning för de allmänna 
parkeringsplatser som försvinner i området samtidigt 
som ett tillskott av parkeringsplatser i Borås centrum 
tillskapas. En parkeringsanläggning bedöms inrymma 
ca 280 bilplatser och utformas med hög arkitektonisk 
gestaltningsnivå och med tanke på trygghet och säker-
het. Tillfart till parkeringshuset föreslås ske från Stations-
gatan. En överbyggnad med gångpassage eventuellt 
bilbro föreslås över Sven Erikssonsgatan som ansluter 
till gallerian och parkeringsdäcken. Bekväma trapphus 
med hiss mellan gatuplanet och överbyggnaden måste 
finnas som ska vara öppna även då butikerna är stängda

4.6 Krokshallstorget
Parkeringen på Krokshallstorget försvinner till förmån en 
torg/parkyta med plats för kulturella aktiviteter, torghan-
del, eller rörelseaktiviteter. Mot Viskan kan kajen utfor-
mas som en flack och sittvänlig trappa. Kastanjeträden 
bevaras. Byggrätten för befintlig restaurang/gatukök ses 
över i samband med utformning av torgytan avseende 
byggnadshöjd och yta. Angöring för varuleveranserin-
nebär en svårighet som behöver studeras särskilt. I det 
fortsatta planarbetet studeras förutsättningar för en 
möjlig ny framtida torgbyggnad i två plan för café, kiosk, 
utställningar etc eller om verksamheten kan flyttas in i 
gallerian. Den offentliga toalett som är placerad i torgets 
södra ände bör ges en annan placering i samband med 
utformning av torgytan.

4.7 Krokshallsberget

De asfalterade och dåligt utnyttjade parkeringsytor som 
finns uppe på berget reduceras kraftigt, kanske helt. 
Eventuellt behålls delar av den södra parkeringsytan 
i samband med att en byggnad för restaurang eller 
annan publik verksamhet föreslås på berget mot cen-
tralstationen. Byggnaden kan hänga ut över kanten och 
ges en spännande utformning som skapar blickfång för 
besökare. Tillsammans med de befintliga trädbestånden 
rustas berget upp till en anlagd kraftigt kuperad park 
med utsiktsplatser över staden, boulebana, scen/dans-
bana, lekmöjlighet, sittplatser mm. I sluttningen mot 
Krokshallstorget anläggs gångstråk med trappor som 
inbjuder till besök i parken. Tillfarten till berget och 
nedfart från berget sker idag via två korsande ramper 
på bergets västsida via Stationsgatan. Om ramperna 
behövs långsiktigt får klarläggas i detaljplaneskedet tex 
kan de behövas för skötseln av parken eller för en tänkt 
restaurangbyggnad.

Ytan framför Kv. Eko görs om till torgyta med 
uteservering mm. Botten våningen föreslås utnytt-
jas för handel med entéer vända ut mot torgytan. 
Västerbrogatan görs om till gågata. 
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4.8 Trafik
Trafik- och parkeringsfrågorna ingår som viktiga del frågor 
i planprogrammet. En övergripande studie av trafiknätet i 
Borås har nyligen påbörjats.  Sven Erikssonsgatans över-
gripande funktion i huvudnätet förändras inte med den 
föreslagna bebyggelsen. WSP har utfört en Trafikutredning 
Borås köpcentrum- PM, koncept 2007-12-17, som föreslår 
en cirkulationsplats i korsningen med Stationsgatan för att 
inte begränsa framkomligheten och klara in- och utfart till par-
keringsanläggningar under högtrafik. En cirkulationsplats ger 
samtidigt en hastighetsäkrad passage över Sven Erikssons-
gatan. Det befintliga förhöjda passagen över Sven Erikssons-
gatan förslås utformas som en sammanhängande torgyta 
med Krokshallstorget där biltrafik samspelar med fotgängare 
på lika villkor. Genom att ge hela ytan samma markmaterial 
betonas platsens torgkaraktär och tvingar bilister att sänka 
hastigheten när de passerar.

Västerbrogatan görs om till gågata där biltrafik endast tillåts 
för angöring till bostäder och verksamheter utmed gatan.

5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning
För detaljplaner och program ska enligt 5 kap 18§ Plan- och 
bygglagen, 6 kap 11§ Miljöbalken och MKB-förordningen 
en miljöbedömning med upprättande av miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) göras för detaljplaner och program 
vilka medger användning av mark, byggnader eller andra 
anläggningar som innebär betydande miljöpåverkan avse-
ende miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser. Planprogram har ingen särskild juridisk status 
som detaljplaner har och behöver därför inte miljöbedömas 
separat. Denna behovsbedömning syftar till att ge erforder-
ligt underlag för att bedöma om kommande detaljplaner inom 
programområdet kan medföra betydande miljöpåverkan.

Programförslaget omfattar köpcentrum, parkeringsanlägg-
ning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse dvs. 
detaljplan för sådan verksamhet eller projekt som utpekas 
i 5 kap 18§ Plan- och bygglagen för vilka en fördjupad 
behovsbedömning ska göras enligt MKB-förordningens båda 
bilagor 2 och 4. Miljökonsekvensbeskrivning (projekt-MKB) 
ska alltid upprättas i enlighet med 6 kap i Miljöbalken om 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Borås Stad bedömer att den föreslagna utbyggnaden med 
stort handelsinnehåll samt bostäder i ett så pass centralt 
läge i staden gör att betydande miljöpåverkan kan befaras 
och miljökonsekvensbeskrivning därför kommer att upprättas. 
Området kommer att ha en central funktion som handels- 
och arbetsplatsområde. Förslaget innebär en betydande 
förändring av stadsbilden. Planförslaget har betydelse ur 
buller och luftkvalitetssynpunkt och gränsar till planerad 
utbyggnad av Götalandsbanan som är av riksintresse. Stora 
parkeringsanläggningar och behov av transporter genererar 
ökad biltrafik. 

Följande frågor bedöms vara betydelsefulla och bör 
behandlas i MKB:n 

 Trafiksituation och trafiksäkerhet

 Buller från väg- och järnväg

 Luftföroreningar

 Risker vid transporter med farligt gods på järnväg

 Dagvattenhantering och översvämningsrisk

 Stadsbild och kulturhistoriska värden

 Sociala aspekter och trygghetsfrågor

 Störningar under byggtiden

5.2 Föreslagna utredningar för det fortsatta detalj-
planearbetet
 Miljökonsekvensbeskrivning

 Trafikutredning

 Fördjupad riskanalys mht till ökad godstrafik samt han-
delsanvändning (som inte ingick i tidigare riskanalys)

 Kompletterande geoteknisk utredning (även avseende 
markföroreningar)

 Bevarande -och gestaltningsprogram

5.3 Miljö
Området saknar kända intressen vad gäller flora och 
fauna och omfattas inte av skydd enligt kap 7 Miljöbal-
ken. Planen bedöms inte skada eller försvåra riksintres-
set järnväg och Götalandsbanan. Den stora trafikmäng-
den och tillkomst av handelsytor och bostäder gör att 
det inte kan uteslutas att planens genomförande vid 
vissa situationer kan ge överskridanden av miljökvali-
tetsnormer för luft. Planförslaget bedöms inte medföra 
någon påverkan på grundvattnet. Områdets stora hård-
gjorda ytor medför att dagvattnet måste fördröjas vilket 
studeras i dagvattenutredning.

5.4 Hållbar utveckling
Etablering av detaljhandel och bostäder i anslutning till 
resecentrum med tåg och buss samt väl utbyggt gc-nät 
bidrar till hållbar utveckling genom att behovet av ut-
nyttja bilen minskar. Resecentrum som knutpunkt stärks. 
Citygalleriakonceptets avsikt är att utveckla en attraktiv 
närhandel för boende i Borås och kranskommuner med 
ett utbud som innebär att man inte behöver söka sig till 
större städer för shopping. En koncentration och utökad 
konkurrens av handel stärker Borås centrumhandel i 
förhållande till större städer och bedöms inte påverka 
handeln på mindre orter.
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Skala 1:2000
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Nytt parkeringshus i fyra
plan med ca 280 bilplatser
Infart från Stationsgatan.

Bostadshus 5-6 vån, ca 100 
lägenheter med parkering 
och ev handel i de två
nedersta våningsplanen.

Cirkulationsplats byggs
 i  korsningen med 
Stationsgatan.

Ny park, Krokshallsparken
med utsiktsplatser och 
sittbänkar, scen/dansbana,

Gångpassage/ev bilbro ovan 
mark mellan parkeringshus och 
galleria.

Restaurang, utställningslokal
eller liknande offentlig 
byggnad i djärv arkitektur.

Ny byggnad, bostäder, kontor 
ev. handel i bottenvåning
5 vån , ca 15 -20 lägenheter
Höga krav på arkitektonisk 
utformning.

Parkering på Krokshallstorget 
försvinner. Torget görs om till 
torg/park med plats för rekreation,
aktiviteter.

Angöringsfickor för  ex taxi, 
färdtjänst.

Västerbrogatan görs om till
gågata.  

Fastighetsägaren planerar 
handel i bottenvåningen med
entréer vända mot Viskan.
Möjlighet till påbyggnad 
för bostäder i en till två 
våningar.

Torgyta med plats för 
uteserveringar skapas.

Ny bro med trappa/ramp
till övre planet i gallerian.

Möjliga nya brolägen.
Strandpromenad utmed 
Viskan anläggs.

 Citygalleria i 4 vån, de två översta våningarna 
utgör parkering. Lagerbyggnaden rivs. Gallerian 
dockas till den gamla kontorsbyggnaden 
med ett glastak ochbildar ett inomhustorg. 
Hänsyn till utblickar, rörelser utmed Viskan och 
kultuvärden ska tas. Gamla byggnaden inrymmer 
butiker, kontor och möjlighet till bostäder. 
Ca 22 000 m2 och drygt 500 p-platser.

Programkarta för
Krokshallsområdet

Befintlig byggnad 

Ny byggnad 

Byggrätt för restaurangen 
studeras ihop med utformning 
av Krokshallstorget och
ses över avseende
byggnadshöjd och yta. 

Befintliga ramper behålls
men kan behöva byggas om
för att erhålla bättre standard

FÖRKLARINGAR

Gräns för
programområde

Undantas från 
godkännande



5.5 Stadsbild 
Kvarteret Viskaholm med en en ny citygalleria blir ett 
kvartersomfattande byggnadskomplex som blir väl 
synligt och förändrar stadsbilden. Även bebyggelsen 
vid Krokshallsberget innebär en påtaglig förändring 
i stadsbilden där utblickar mot berget delvis begrän-
sas samtidigt som tillkommande bebyggelse blir ett 
nytt inslag. Tidigare öppna ytor blir bebyggda. Stads-
bilden och kulturvärden  är en viktig utgångspunkt 
och bebyggelsens skala och höjd och förhållande till 
omgivande bebyggelse och kulturvärden kommer att 
beaktas i det fortsatta planarbetet genom att gestalt-
ningsprogram tas fram.

5.6 Stadsliv och sociala värden
Kv. Viskaholm görs allmänt tillgängligt och öpp-
nas upp. Genom tillkomsten av handel, kontor och 
bostäder i området samt att Krokshallsberget och 
Krokshallstorget görs om till parkområde ges förut-
sättningar för en större ansamling människor som 
kan förstärka områdets atmosfär och puls. Affärs-
verksamheten kan bidra till att kvarterslivet nyanseras 
och tryggheten ökar. Utformningen av stadsrummet 
spelar i hög grad roll för hur det sociala livet i områ-
det utvecklas.

5.7 Hälsa och säkerhet
Det relativt stora antalet bostäder och tillkomsten 
av handelsyta som gallerian medför innebär att en 
avsevärd mängd männsiskor samlas på samma 
plats vilken påverkar risknivåerna och kan medföra 
betydande påverkan med avseende på hälsa och 
säkerhet  En fördjupad riskanalys kommer att göras 
under planarbetet med avseende på konsekvenserna 
av tillkomsten av handel i området eftersom detta inte 
ingått i tidigare riskanalys. Den stora trafikmängden 
och tillkomst av handelsytor och bostäder gör att 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
avseende buller då tidigare utförda bullerberäkningar 
visar på överskridanden av riktvärden. Genom att ta 
hänsyn till bullersituationen tidigt och genom en med-
veten utformning av bebyggelsen bedöms avstegfall 
från riktvärderna för buller kunna tillämpas. Stadens 
övergripande strategi är i enlighet med översiktspla-
nen att bygga i goda kollektivtrafiklägen och förtäta 
i den befintliga stadsmiljön. Västerbrogatan görs om 
till gågata vilket minskar områdets utsatthet för buller 
från flera håll.

Inga kända markföroreningar finns i området. En 
studie av risken för höga vattenflöden kommer att 
göras under planarbetet som ska ligga till grund för 
åtgärder att förhindra och begränsa konsekvenser vid 
eventuell översvämning.

6. Genomförande och ekonomi

6.1 Avtal
Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige. 
Planprocessen kommer sedan att fortsätta med framta-
gande av detaljplaner.

Innan en detaljplan antas ska avtal om planens genom-
förande i form av exploateringsavtal vara tecknat med 
exploatören/exploatörerna av planen. I avtalet regleras 
genomförandet av planen såsom ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning, reglering av mark mm. Principen för 
finansieringen är att en exploatör ska betala för de åt-
gärder som uppkommer till följd av dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men 
som bedöms nödvändig för det allmänna ska finansieras 
av Kommunen.

Utbyggnaden av infrastruktur kan genomföras av såväl ex-
ploatör som av framtida respektive huvudman. Eventuellt 
kan ett samarbetsavtal tecknas mellan exploatören och 
Kommunen tidigt i detaljplaneprocessen för att man i ett 
så tidigt skede som möjligt ska vara överens om vem som 
ska ansvara för de olika delarna av genomförandet och 
hur kostnaderna ska fördelas.

6.2 Handläggning
Planen hanteras med normalt planförfarande och antas av 
Kommunfullmäktige.

6.3 Medverkande tjänstemän/samverkan
Planprogrammet har utarbetats under medverkan av en 
arbetsgrupp med representanter från kommunlednings-
kansliet, stadsbyggnadskontoret, , lokalförsörjningskon-
toret, gatukontoret, miljöskyddskontoret, lantmäterimyn-
digheten och kommundelskontor Centrum. Exploatören 
Steen & Strøm och deras konsult ABAKO Arkitekter AB 
har medverkat i framtagandet av planprogrammet.

Jonas Borglund   Bengt Himmelmann

Samhällsplaneringschef  Planeringschef                  
Kommunledningskansliet            Kommunledningskansliet

Tord Lundborg   Fredrik Engkvist 

Planchef    Planarkitekt                                                                 
Stadsbyggnadskontoret  Stadsbyggnadskontoret 
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Samrådsredo-
görelse 1, Program
Upprättad den 29 september 2008 avse-
ende planprogram för del av 
Centrum, KROKSHALLSOMRÅDET, Bor-
ås Stad, Västra Götalands län

1. Handläggning
Programsamråd enligt PBL 5:20,  avseende planprogram 
för del av centrum, Krokshallsområdet, upprättat den 3 
juni 2008 , har ägt rum under tiden 6 juni - 22 augusti 
2008 och har annonserats i Borås Tidning 5 juni 2008. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrå-
det. Under samrådstiden har programhandlingarna funnits 
tillgängliga i Stadshuset och på kommunens hemsida.

På begäran av Länsstyrelsen och Banverket förlängdes 
samrådstiden till den 29 augusti 2008.

2. Sammanfattning
17 remissinstanser, 4 sakägare och 6 övriga har framfört 
synpunkter på förslaget till planprogram under samråds-
tiden. Till en av skrivelserna från övriga ingår också en 
namnlista med 799 namnunderskrifter.

2.1 Överväganden efter samrådet
Utredningsarbete och framtida utformning av stations-
området och resecentrum för Götalandsbanans dragning 
genom Borås begränsar möjligheterna att för närvarande 
fortsätta planarbetet för del av programområdet. Områ-
det väster om Sven Erikssonsgatan som omfattar södra 
delen av Krokshallsberget samt Kv Flundran, undantas 
därför från godkännande av programmet. Riktlinjerna och 
avgränsningen av programområdet kan behöva ändras 
innan programmet för dessa delar senare godkänns.

Godkännande av programmet föreslås begränsat till de 
områden som inte bedöms påverka sträckningskorridoren 
för Götalandsbanan. Det gäller kv. Viskaholm, Krokshall-
storget, Norra delen av Krokshallsberget, Sven Erikssons-
gatan, kv Eko, Västerbrogatan och Viskan.

2.2 Ändringar i programmet efter samråd
På programkartan:

▪ För restaurang Köket på Krokshallstorget förtydligas att 
befintlig byggrätt ses över i samband med utformning av 
torget.

▪ För kv. Eko införs att påbyggnad med ett eller två vå-
ningsplan för bostäder studeras.

Gångpassage över Sven Erikssonsgatan kompletteras 
med möjlig bilbro

Förtydligande att befintligaramper till Krokshallsberget 
behålls men kan behöva byggas om för att erhålla 
bättre standard

I beskrivningstexten:

Justering/komplettering i avsnitten Sammanfattning, 
2.2 Götalandsbanan, 2.4 Miljömål, 3.11 Skyddsrum 
och tekniska anläggningar, 4.1 Kv. Viskaholm, 4.2 Kv. 
Eko, 4.4 Bostäder vid Krokshallsberget, 4.6 Krokshall-
storget

Ingen text har tagits bort pga att hela programområ-
det inte föreslås godkännas. De delar av texten som 
enbart gäller delar som nu inte godkänns markeras 
med kursiv stil.

2.2 Beslutsförslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta

Att avgränsad del av planprogrammet godkänns som 
underlag för fortsatt detaljplanearbete

Remisspart Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P01 Byggnadsnämnden X 2008-08-21

P02 Gatunämnden X 2008-09-12

P03 Miljönämnden X 2008-09-05

P04 Kommundelsnämnden 
Centrum

X 2008-08-26

P05 Kulturnämnden X 2008-08-29

P06 Räddningstjänsten X 2008-08-19

P07 Lantmäterimyndigheten X 2008-06-16

P08 Borås Elnät AB X 2008-07-22

P09 Borås Energi och Miljö 
AB

X 2008-08-12

P10 Lokalförsörjningsnämn-
den

X 2008-08-27

P11 Fritids- och turistnämn-
den

X 2008-06-26

P12 Borås kommuns Parke-
rings AB

X 2008-08-29

P13 Socialnämnden X 2008-08-26

P14 Konsumentnämnden -

P15 HSO i Borås -

P16 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

X 2008-09-15

P17 Polismyndigheten i  
Västra Götaland

X 2008-08-22

P18 Skanova/TeliaSonera 
AB

X 2008-08-22

P19 Posten AB -

P20 Förvarsmakten X 2008-06-26

P21 Räddningsverket -

P22 Västtrafik AB X 2008-08-19

P23 Vägverket Region Väst X 2008-08-25

P24 Banverket X 2008-09-02

P25 Hyresgästföreningen i 
Södra Älvsborg

X 2008-08-20
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3. Synpunkter under programsamrådet
Inkomna synpunkter i samband med samråd om 
planprogrammet redovisas och kommenteras nedan.

3.1 Remisspart

P01 Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden tillstyrker planprogrammet men 
instämmer i de synpunkter som förs fram av stads-
byggnadskontoret inför det fortsatta detaljplanear-
betet. Karaktären i området präglas av de kulturhis-
toriskt värdefulla byggnaderna, Viskan och Kroks-
hallsberget samt den öppna ytan som Krokshall-
storget utgör. Borås Väveris gamla kontorsbyggnad 
är en mycket karaktäristisk byggnad för Borås med 
höga kulturvärden. Det är angeläget att dess kultur-
värden beaktas samt att utblickarna från Krokshall-
storget mot Carolikyrkan inte byggs för. Nya broar 
och kajer får inte göras så breda att de upplevs som 
överdäckningar. Bebyggelsegränsen mot Krokshall-
storget bör noggrant studeras för att inte begränsa 
den öppna ytan och möjligheten till utblickar från 
nya bostäder mot Viskan. Det är mycket positivt att 
tillgängligheten för gående förbättras genom kv. Vis-
kaholm, till Krokshallsberget och inte minst till Viskan 
via nya broar och strandpromenader.

Det är av stor vikt att Sven Erikssonsgatan och fa-
sader som ansluter till gatan får en stadsmässig ut-
formning. Sven Eriksssonsgatan utgör också tillfart 
till området norrifrån och det är viktigt att omsorg 

visas galleriabyggnadens norrfasad för att undvika en 
”baksideskaraktär”.

För att ambitioner och mål som anges i planprogram-
met ska uppnås är det viktigt att utformningen av 
byggnader och den yttre miljön avseende material, 
markbehandling mm. präglas av höga krav på gestalt-
ning och utförande, gärna en unik och särpräglad 
sådan, såväl som att området får en blandning av 
bostäder, kontor och handel. Även om den gamla 
kontorsbyggnaden idag bedöms svår att nyttja för 
bostäder bör möjligheten finnas i framtiden. Det är 
positivt att ett gestaltningsprogram för området ska 
tas fram samt att en markanvisningstävling planeras 
för nya bostäder. Dessa instrument kan bidra till en 
högre kvalitet i gestaltning av byggnader och ute-
miljö och är en hjälp i diskussionen om utformning av 
området.

Det är angeläget att genomförandefrågor avseende 
ansvarsfördelning, kostnader och kvalitet klarläggs i 
ett tidigt skede i form av exploateringsavtal eller sam-
verkansavtal för att underlätta projektering, undvika 
tidsförskjutning och för att nå det slutresultat som 
eftersträvas.

Kommentar
För gallerian pågår projektering och studier av 
byggnadsutformning. Skisserna ansluter sig till 
planprogrammets intentioner och avses tillsammans 
med detta bilda underlag för detaljplanearbetet. I 
gestaltnings- och bevarandeprogram som ska tas 
fram till detaljplanen kommer frågor om kulturmil-
jövärden, stadsbild, gestaltning tex. fasadmaterial, 
färger, skyltning, markbehandling m.m. att belysas. 
Skydds- och varsamhetsbestämmelser kommer 
införas för den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen. 
Den arkitektoniska utformningen såväl som hänsyn till 
kulturhistoriska värden kommer att vara viktiga i det 
fortsatta arbetet.

Diskussion om genomförandefrågor avseende 
ansvarsfördelning, kostnader och kvalitet pågår och 
klarläggs under detaljplanearbetet i genomförande-
beskrivning och i exploateringsavtal.

P02 Gatunämnden
Om intentionerna i planprogrammet genomförs leder 
detta till en avsevärd ökning av trafiken inom planom-
rådet och i en stor del av centrum. En trafikutredning 
måste göras innan planen kan antas för att visa effek-
terna av förslaget. Närheten till resecentrum innebär 
t.ex. att en större trafikmängd riskerar att påverka 
kollektivtrafikens framkomlighet negativt. Det är inte 
osannolikt att planförslaget innebär att trafiksystemet 
behöver byggas om även utanför redovisat område.

Sakägare Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P26 Brf. Flundran, Flundran 3 X 2008-08-19

P27 AB Bostäder, Luna 8, 
Triton 2

X 2008- 08-12

P28 Vätternäs Förvaltnings 
AB, Eko 10

X 2008-08-19

P29 CA Fastigheter, Luna 7, 
Mars 10, Medea 1

X 2008-08-13

Övriga Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P30 Naturskyddsföreningen 
Borås

X 2008-08-20

P31 Mitt i Borås Marknads 
AB

X 2008-08-25

S32 JIBEA Svenska AB/EKS 
Försäljning, Strömsdal 6

X 2008-06-19

S33 Intressegruppen för 
”Trädgår´n rivningsho-
tad”,  namnlista med 
799 namn

X 2008-08-21

S34 NN X 2008- 06-19

S35 Budkaveln 4, Söder-
malmsgatan 13

X 2008-07-08
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Torg/parkytan bör vara en mötesplats tillgänglig 
för alla. Möjligheten att anlägga en flack sittvänlig 
trappa mot Viskan ser gatunämnden som en positiv 
åtgärd i förskönandet centrum. Torget är i minsta 
laget för en skatepark och en sådan passar inte in i 
centrumkaraktären med restauranger och butiker. 

Planprogrammet anger att den offentliga toalett som 
placerats på Krokshallstorget ska flyttas till ett mer 
undanskymt läge. Att återigen ”gömma” toaletten 
vore olyckligt då detta kommer att leda till att fler 
uträttar sina behov på allmän plats.

Eventuella flyttningar av va-ledningar bekostas av 
exploatören.

Nämnden ser positivt på anläggandet av en kuperad 
park med utsiktsplatser över staden samt anser att 
dagvattenfrågan belysts på ett bra sätt i förslaget.

Kommentar
En trafikutredning avseende kollektivtrafikens 
framkomlighet och kapacitet i vägnätet för övrigt 
håller på att tas fram och kommer ligga till grund för 
detaljplanens utformning. Eventuell ombyggnad av 
trafiksystemet som förslaget till detaljplan föranleder 
utanför detaljplaneområdet studeras separat och 
eventuell kostnads- och ansvarsfördelning regleras 
genom avtal.

Utformningen av det nuvarande Krokshallstorget 
studeras mer ingående under detaljplanearbetet 
och eventuellt kan flera utformningsalternativ komma 
att tas fram. Detaljutformning ex skatepark styrs 
inte i detaljplan. Ytan som Krokshallstorget upptar 
föreslås utgöra allmän platsmark och i detaljplanen 
kan endast karaktär av iordningställd park eller 
torg regleras. Vid behov kan användningen av torg 
preciseras som exempelvis salutorg eller busstorg. 
Den offentliga toaletten placering kan ifrågasättas 
med hänsyn till stadsbild och utblickar, behov av 
angöring och gångstråk. Dess placering studeras 
vid utformning och detaljprojektering av Krokshall-
storget och omgivande ytor.

I samband med detaljplanearbetet kommer behov av 
utbyggnad och eventuell flytt av ledningar utredas 
och ansvar och kostnader redovisas i genomföran-
debeskrivningen.

P03 Miljönämnden
Utformningen av bostadshusen som lamellhus mot 
Krokshallsberget är synnerligen olämpligt i ett så 
bullerutsatt läge. Miljönämnden avstyrker planpro-
grammet i denna del. I övrigt tillstyrks programmet 
men hänsyn bör tas till Miljökontorets synpunkter.

Buller

Programmet ger möjligheter för bostäder inom 
Viskaholm 2. Läget är dock mycket bullerutsatt av 
både tåg- och vägtrafikbuller. Om bostäder ska finnas 
krävs det en noggrann utformning ur bullersynpunkt.

Bostädernas utformning längs Sven Erikssonsgatan 
nedanför berget har inte ändrats enligt nämndens 
yttrande till tidigare programförslag (2002-03-05). 
Istället föreslås bland annat stora glaspartier som bul-
lerskydd mellan huskropparna med motiveringen att 
”ur gestaltningssynpunkt och med hänsyn till luftföro-
reningar och bullermiljön för dem som vistas i anslut-
ning till Sven Erikssonsgatan bör gavlarna förläggas 
ut mot gatan”.

De som vistas på gatan kommer inte att uppleva en 
annorlunda ljudmiljö beroende på husens orientering. 
Bullerskärmar mellan bostadshusen ”stör” lika mycket 
som en förläggning av bostadshus längs Sven Eriks-
sonsgatan. Ljudreflexionen från skärmningen och från 
ett hus längs med gatan blir likvärdig. Hus utmed 
gatan gör det möjligt att få en tyst sida på bostads-
husen som underlättar lägenhetsutformningen och 
ger möjlighet att uppfylla bullernormerna. När bostä-
der placeras i bullerutsatta lägen är det väsentligt att 
utformningen ger upphov till en ”tyst sida”. Lamellhus 
får det lika bullrigt på bägge långsidorna. Erfaren-
heter från byggnationen inom kv. Svanen borde ha 
belyst problem med att bygga lamellhus i bullerstörda 
lägen. Gestaltningsargument ställs mot de boendes 
rätt till en ljudskyddad sida eftersom fasaden kommer 
att vara kraftigt bullerutsatt. Genomgående lägenhe-
ter med anpassade lägenhetsutformningar kommer 
att krävas för att uppfyllla ljudkraven varför gestalt-
ningen måste underordna sig. Om bostadsbebyg-
gelsen utformas med hänsyn till bullernormerna torde 
inte några större avsteg från dessa behövas.

Det är en allvarlig brist att använda en bullerutred-
ning från 2002 när det finns nya trafiksiffror samt 
nya förutsättningar för utformningen av bostadsbe-
byggelsen. Att visa att den föreslagna utformningen 
uppfyller bullerkraven borde ingå i utredningen för ett 
planprogram. I programmet bör även redovisas den 
trafikökning som blir följden av planen.

Luftföroreningar

Resonemanget i planprogrammet om att luftföro-
reningar blir mindre vid lamellhus är inte korrekt. 
Miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls i Borås. Denna 
plan torde inte medföra att riskerna för överskridande 
av normerna ökar påtagligt. Partikelhalterna kan dock 
tidvis vara så höga att mätningar krävs. Mätningar på-
går under 2008. Tillgängliga data tyder på att miljö-
kvalitetsnormerna under 2008 kommer att uppfyllas.
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Borås miljömål

Miljömålen har kommenterats väldigt lite i planpro-
grammet. Det bör göras. Programförslaget ligger 
t.ex. inte i linje med målet En god bebyggd miljö 
med avseende på bullerstörningar.

Resecentrum

En utbyggnad av Götalandsbanan och expansion 
av Resecentrum kan komma att medföra framtida 
störningar vid den planerade bostadsbebyggelsen i 
kv. Flundran.

Cityringen

Förslaget att styra bort tung trafik från cityringen 
bedöms som svårgenomförbar. Meningen med 
cityringen är att trafiken ska hålla sig där i största 
möjliga utsträckning och inte köra  i citykärnan mer 
än absolut nödvändigt.

Övrigt

Utformningen av galleria inom Viskaholm 2 har dis-
kuterats ingående medan bostäder, parkeringshus 
m.m. på Krokshallsberget enbart har nämnts i förbi-
gående. Det hade varit önskvärt att samtliga detaljer 
av betydelse hade blivit belysta.

En omorientering av bostadshusen mot berget kan 
möjliggöra att samtliga genomgående lägenheter 
kan få kontakt med Viskan om byggnationen inom 
Viskaholm 2 anpassas för detta.

Synpunkten om ett luftigt p-däck i norra delen av 
Krokshallsberget kvarstår.

Kommentar
Området med planerade bostäder nedanför Kroks-
hallsberget undantas i programmet från godkännan-
de mht till pågående utredningsarbete och studier 
avseende Götalandsbanans och framtida utformning 
av stationsområdet och resecentrum. Eventuell bo-
stadsbebyggelse får avvakta tills förutsättningarna 
klarlagts. Utformning och placering av bostadsbe-
byggelse får studeras i kommande detaljplanear-
bete. Bullersituationen utgör en viktig utgångspunkt 
vid planering och utformning. Andra faktorer som 
behöver beaktas är stadsbild, solförhållanden samt 
utblickar såväl från lägenheter mot Viskan som upp-
levelsen av Krokshallsberget.

Utformningen av galleria har diskuterats mer ingå-
ende under programarbetet eftersom exploateringin-
tresset för bostäder vid Krokshallsberget inte fram-
skridit lika långt. En mer detaljerad bullerutredning 
kommer att utföras när trafikutredning avseende 
kapacitet och framkomlighet på vägnätet har utförts. 
Tung trafik är i dagsläget hänvisad till cityringen men 

en pågående trafikutredning för hela Borås får utvisa  
om det framöver finns möjligheter att avlasta denna från 
tung trafik i avsnittet förbi resecentrum och planerad 
galleria. Det krävs stora förändringar av trafikmängder 
för att bullersituationen ska påverkas. Tidigare utförd 
bullerutredning har därför bedömts tillräcklig i program-
skedet.

Texten om Miljömål kompletteras. Text avseende upple-
velser av buller och luftföroreningar vid ny bostadsbe-
byggelse tas bort. Dock torde ett öppet gaturum i jäm-
förelse med ett slutet med höga väggar bättre ventilera 
bort luftföroreningar och partiklar i luft.

Utformning av den planerade p-anläggningen får 
studeras i kommande detaljplan. På grund av närheten 
till järnvägen och transporter med farligt gods måste 
risksituationen bedömas vilket sannolikt kräver slutna 
fasader.

P04 Kommundelsnämnden Centrum
Det framtagna planprogrammet är mycket intressant 
och spännande men också något som väsentligt föränd-
rar stadsbilden. Nämnden ställer sig dock i alla avse-
enden positiv till programmet. Förslaget rymmer många 
delar som var för sig ska granskas mer i detalj. Trafik-
flöden ändras, fler kommer att bo inom området och 
många fler människor kommer att vistas och strömma 
igenom. Nämnden vill betona vikten av att trafik, buller, 
trygghetsfrågor och övriga miljöaspekter vidare utreds.

Kommentar
Frågor om trafik, buller, trygghetsfrågor och övriga mil-
jöaspekter kommer utredas och studeras mer ingående 
i det fortsatta detaljplanearbetet och i samband med 
miljöbedömning där en Miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB upprättas.

P05 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslaget under förutsättning 
att planprogrammet kompletteras med en redovisning 
av nedanstående synpunkter, de kulturhistoriska vär-
dena betonas samt att konsekvenserna för kulturmiljön 
redovisas.

Det gamla Borås var en blandning av trivsamma kvarter 
med bostäder, butiker och arbetsplatser, parker och 
torg något som man nu önskar tillskapa i området. Det 
som framförallt skapar en levande stadskärna med 
trygghet och trivsel är när människor bor i centrum. Det 
är av största vikt att bostäder får högsta prioritet när 
ett så stort och viktigt område som Krokshallsområdet 
nu ska planläggas. Stora köpcentra och gallerior bidrar 
också till att en stad blir levande men när det gäller triv-
selfaktorn är det snarare så att små butiker föredras mer 
än stora köpcentra med ett ofta ensartat utbud av varor.
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Befintlig bebyggelse och kulturmiljövärden

Borås Wäfveris kontorsbyggnad är en viktig symbol-
byggnad för Borås. När den nu ska ingå i ett större 
byggnadskomplex med en glasgalleria, är det av 
största vikt att byggnadens monumentalitet betonas 
och att nya byggnader underordnar sig  kontors-
byggnaden. 

I industribyggnader i Borås Stad, 1996, beskrivs 
de tre byggnaderna i kvarteret Viskaholm 2 utförligt 
och det konstateras att samtliga byggnader saknar 
skyddsföreskrifter. Dessa byggnader är oerhört vär-
defulla för det textila kulturarvet och inte minst dess 
funktionalistiska tidsperiod.

I kvarteret Flundran finns tre äldre hus bevarade. 
Flundran 3 är ett av Borås bäst bevarade flerbo-
stadshus i jugend. Även det tillhörande gårdshuset 
är omistligt från bevarandesynpunkt liksom grannhu-
set.

Restaurang Trädgår´n är det enda trähus i kvarteret 
som finns kvar av den äldre trähusbebyggelse som 
revs på 1930-talet när centralplan vidgades. De tre 
grannhusen speglar tre skilda epoker i Borås histo-
ria. ”Trädgår´n” är emellertid så förändrat och förvan-
skat att ett bevarande av huset måste ifrågasättas. 
Ett flerbostadshus, väl anpassat till det intilliggande 
flerbostadshuset är ett mera realistiskt alternativ.

Stadssiluett

Krokshallsområdet med sitt strategiska läge är det 
första man möter när man kommer till Borås via 
resecentrum. När nu tidigare öppna ytor åter blir 
bebyggda blir den arkitektoniska utformningen av 
nya byggnader och markplanering helt avgörande 
för området.

Om man t.ex. väljer att utforma en byggnad som 
hänger över kanten på Krokshallsberget blir denna 
helt dominerande i stadsbilden och man förändrar 
helt stadens silhuett.

En rampbro över Viskan upp till Gallerians andra 
våning skulle förstöra Viskaholmsbyggnadens fan-
tastiska fasad och den för Borås värdefulla utsikten 
från Krokhallstorget upp mot Carolikyrkan.

Det är positivt att Krokshallstorget åter blir ett torg 
och att bilarna försvinner. Toaletten flyttas och 
onekligen skulle torget vinna på att även gatuköket  
försvann och att torget blir ”rent”. 

Naturvärden

På Krokshallsberget finns uppvuxen, värdefull vege-
tation som kan bilda stommen i en parkanläggning. 
Längs Viskan växer kastanjeträd som ska bevaras.

Strategier

Kulturnämnden anser att planprogrammet saknar ett hel-
hetsgrepp. En diskussion om var och hur våra torgytor skall 
användas är angeläget. Strategier för Borås Stad bör ta upp 
bevarande och hänsyn till det textila kulturarvets byggnader, 
en diskussion om gågator och torgytor, om platser i staden 
och hänsyn till olika kulturhistoriska värden. 

Kommentar
Området väster om Sven Erikssonsgatan som omfattar 
södra delen av Krokshallsberget och kv. Flundran undantas 
i programmet från godkännande mht till pågående utred-
ningsarbete och studier avseende Götalandsbanans och 
framtida utformning av stationsområdet och resecentrum. 
Kulturvärden och värdefull vegetation, beaktas under kom-
mande arbete med detaljplan, se kommentar till Byggnads-
nämnden, P01.

Strategier för Borås Stad är ett mycket lovvärt förslag Kultur-
nämnden för fram och bör driva. 

P06 Räddningstjänsten
Räddningstjänstens synpunkter handlar huvudsakligen om 
riskhänsyn i den fysiska planeringen och tillgänglighetsprin-
ciper.

Den tillhörande riskanalysen beskriver på ett tydligt och 
överskådligt sätt risktopografin för området. Avseende 
riskreducerande åtgärder för ett eventuellt bostadsområde 
på Krokshallsberget menar räddningstjänsten att utsläpp 
från spårområdet i form av giftig gas eller brandgaser ska 
beaktas genom att intag för ventilation inte placeras mot 
järnvägsområdet. Detta avser hela den nordvästliga sidan 
av planområdet vilket innebär att tilluft inte heller ska tas i 
fasaden mot spårområdet. Denna åtgärd är inte upptagen 
i riskanalysen men räddningstjänsten bedömer att den är 
motiverad.

Då området är begränsat och uppställningsplats för rädd-
ningstjänstens fordon vid alternativ utrymning tar stor plats 
så kommer det bli fördelaktigt att lösa utrymning av fastig-
heterna utan hjälp av räddningstjänstens stegmateriel. Detta 
kan dock komma att innebära ökade kostnader för byggher-
ren.

Kommentar
Krokshallsberget och området med bostäder väster om Sven 
Erikssonsgatan undantas i programmet från godkännande 
mht till pågående utredningsarbete och studier avseende 
Götalandsbanans och framtida utformning av stationsområ-
det och resecentrum. De synpunkter som räddningstjänsten 
för fram beaktas vid framtida planering av området.

Riskfrågor samt frågor om utrymning och uppställning av 
räddningsfordon för kv Viskaholm och den planerade gal-
lerian beaktas under detaljplanearbetet och i samband med 
bygglov.
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P08 Borås Elnät
Vi förutsätter att exploatören/byggherren bekostar 
flyttning/ombyggnad av våra el- och komnätsanlägg-
ningar.

Borås Elnät vill inte ha en bro som sträcker sig in på 
kvarteret Elektra 4 då en sådan är ytterst olämplig. 
Allmänhetens tillträde är begränsat under dagtid 
och helt låst efter ordinarie arbetstid. Bakgrunden till 
detta är i huvudsak kopplat till fördelningsstationen. 
Fördelningsstationerna är ur säkerhetssynpunkt alltid 
försedda med ett yttre stängsel, då annars endast 
en dörr skiljer spänningsförande anläggningar från 
omgivningen. 

Vi förutsätter ett gott samarbete under planproces-
sen beträffande placering av transformatorstationer 
och tillhörande ledningsstråk som tillkommer i sam-
band med byggnationerna. Kostnadsberäkning på 
flyttning av ledningsstråk görs när detaljprojektering 
är klar.

Kommentar
Genomförandefrågor behandlas inte i planprogram-
met men principiellt står exploatören för de åtgärder 
som krävs för att genomföra projekten i detaljplanen. 
Teknisk försörjning bedrivs i samverkan och behand-
las i kommande detaljplanearbete.

I samband med planarbete för kv Elektra 2006 
möjliggjordes en utbyggnad av strandpromenad på 
östra sidan av Viskan förbi kv. Elektra. Projekterings-
arbete för strandpromenaden pågår idag. För att nå 
strandpromanden från Viskaholm är en bro naturlig. 
Brolägenas exakta läge har inte studerats och avses 
heller inte fastställas i detaljplanen.

P09 Borås Energi & Miljö 
Trafikplanering för hämtning av avfall bör beaktas, 
framförallt om Västerbrogatan blir gågata. Backning 
får ej ske.

Nya broar utformas så att fjärrvärmerör ryms under 
bron. Pris på flyttning av fjärrvärmeledningar ska 
revideras efter samråd.

Kommentar
Hämtning av avfall beaktas i kommande detaljplane-
arbete, vid utformning av Västerbrogatan samt vid 
bygglov. 

Befintlig rörbro över Viskan norr om kv. Viskaholm 
kan med fördel tas bort och ersättas av en ny bro 
för gående i detta läge utformad så att fjärrvärmerör 
ryms under bron. Det är en fördel att samla ledningar 
till ett läge. Nya broar ställer höga krav på gestaltning 
och bör inte generellt utformas för att ledningar ska 
fästas på dem.

P11 Fritids- och turistnämnden
Fritids- och turistnämnden tillstyrker planprogram-
met. Förslaget känns spännande och stärker Borås 
Stads varumärke som handelsstad och medför en 
attraktivare stadskärna. Det är mycket positivt att 
gångtrafikanterna högprioriteras och att Viskan sätts 
i fokus med exempelvis en torgyta med uteservering 
i kvarteret Eko.

Det är bra att planprogrammet innehåller ett grön-
område på Krokshallsberget. Det kan bli ett be-
hagligt rekreationsområde för boende i närområdet 
och tillgängligt för alla boråsare. Det är önskvärt att 
parkområdet kopplas samman med de hissar som 
ska finnas upp till parkeringsgaraget. Grönområdet 
kan utvecklas vidare med fler fritidsaktiviteter för att 
skapa mer liv åt ett område som i dagsläget känns 
lite tråkigt. Kanske en minigolfbana eller beachvol-
leyplan.

Kommentar
Området väster om Sven Erikssonsgatan med 
Krokshallsberget undantas i programmet från god-
kännande mht till pågående utredningsarbete och 
studier avseende Götalandsbanans och framtida 
utformning av stationsområdet och resecentrum. 
Vid publik verksamhet på berget bör enligt Länssty-
relsen risksituationen klargöras avseende närhet till 
transportled för farligt gods.

P12 Parkeringsbolaget
Parkeringsbolaget är positivt till förslaget men vill 
lämna följande synpunkter.

Parkeringsbolaget har inom planområdet 263 st. 
allmänt upplåtna bilplatser. Detta motsvarar i stort 
det antal platser som förutsätts tillkomma i det nya 
p-huset vid berget. Om p-platser uppe på berget 
kan bibehållas, helt eller delvis, ökar platsantalet ut-
anför den nya shoppinggallerian. Dimensioneringen 
av anläggningen har också ett samband med hur 
p-behovet på Brodalsområdet löses vid den före-
stående exploateringen där och hur den järnvägsan-
knutna parkeringen ska lösas på sikt. Det finns små 
möjligheter att öka platsantalet utöver de antagna 
280 stycken som planprogrammet anger såvida inte 
p-platser uppe på berget blir kvar. En ersättande ny 
p-anläggning är mycket angelägen då Krokshallsom-
rådet idag är en av citys största angöringspunkter 
för besökande med bil.

Inne i berget har bolaget ett garage om 50 bilplatser 
som samtidigt utgör skyddsrum. Om anläggningen 
inte kan vara kvar måste nedmontering av denna ske 
efter godkännande av Räddningsverket med risk för 
återbetalning av statsbidrag.
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Parkeringsbolaget är berett att bygga p-huset och 
har haft ambitionen att göra detta redan innan 
shoppinggallerian byggs. På grund av oklarheter 
kring stationsområdets utformning i samband med 
Götalandsbanans tillkomst är detta inte möjligt för 
närvarande. Bolaget avvaktar därför besked från 
kommunstyrelsen i frågan.

Parkeringsbolaget är positiv till den föreslagna 
gångbron mellan p-huset och shoppinggallerian. För 
planeringen av såväl p-huset som shoppinggallerian 
är det angeläget att det redan inledningsvis i plan-
arbetet klarläggs hur fördelningen av investeringen 
fördelas mellan de båda projekten. Bolaget är inte 
ensamt beredd att bekosta gångbron. 

Kommentar
Området med parkeringsanläggning i norra delen av 
Krokshallsberget föreslås ingå i kommande detalj-
planearbete. Det gör att en samprojektering av den 
föreslagna gångbron och eventuella bilbron mel-
lan p-huset och gallerian underlättas. Möjligheten 
till broförbindelse beaktas i detaljplanearbetet och 
förutsättningar för ett genomförande får klargöras i 
genomförandebeskrivning och i avtal.

P16 Länsstyrelsen
Programmet presenterar ett genomtänkt förslag 
till utveckling av Krokshallsområdet och Viskaholm. 
Det är positivt att planera för blandade funktioner 
som kommer att kunna dra nytta av det centrala 
läget och god kollektivtrafik som närheten till både 
resecentrum och järnvägsstationen ger. De tänkta 
verksamheterna kan betraktas som publikintensiva 
där oskyddade trafikanter måste kunna röra sig fritt. 
För att gagna den utvecklingen bör kommunen vid 
fortsatt planarbete överväga att diskutera i vilken 
utsträckning bilar bör trafikera området.

Länsstyrelsen ser fram emot en miljökonsekvens-
beskrivning för att bedöma vilka konsekvenser 
förslaget kan få för stadens och dess struktur. Vilka 
effekter kan den föreslagna citygallerian ha på andra 
etablerade handelsverksamheter i stadens centrum?

Delar kommunens uppfattning att förslaget behö-
ver grundas på ett mer noga utrett underlag för att 
bedöma att det som föreslås blir lämpligt för män-
niskors hälsa och säkerhet. Nedan nämns några 
områden som är viktiga att belysa med tanke på att 
bostäder och publikintensiva planeras.

Buller

På grund av de föreslagna bostädernas läge och ut-
formning förordas att bullersituationen utreds vidare. 
Denna bör utgå från det aktuella bullerscenariot och 

en realistisk prognos på den förväntade trafiken, 
både på väg och järnväg, samt förslag för eventuella 
åtgärder.

Risker med farligt gods

Riskanalyser har gjorts i samband med ett tidigare 
detaljplanearbete för området. Länsstyrelsen anser 
att det är värdefullt att en fördjupad riskanalys görs 
som kan beskriva risker med tanke på hur planområ-
det är tänkt att utformas idag.

Det nya parkeringshuset ligger nära järnvägen. 
Enligt Banverkets skrift ”Säkra järnvägstransporter 
av farligt gods” bör ingen ny bebyggelse tillkomma 
inom 30 meter från spårmitt med tanke på even-
tuella räddningsinsatser. Länsstyrelsen noterar att 
tidigare riskanalys kommit fram till att risknivåerna 
för det planerade parkeringshuset inte överstiger 
rekommenderade värden och att det med en utform-
ning av byggnaden som tar hänsyn till och reducerar 
riskerna kan bli acceptabelt ur risksynpunkt. Tidi-
gare riskanalys har gett förslag på utformning. Det 
förutsätts att en fördjupad riskanalys visar om dessa 
åtgärder fortfarande är lämpliga. Vidare anser Läns-
styrelsen att när ett område nära transportled där 
det kan förekomma farligt gods planeras för publik 
verksamhet som exemplevis, Krokshallsparken med 
scen och dansbana, bör risksituationen klargöras.

Översvämningsrisker

Enligt programmet kommer hänsyn tas till vattenni-
våförhållandena i Viskan och nya byggnader läggas 
något över Viskans högvattenyta. Klimatförändringar 
och vilka konsekvenser det kan få för området bör 
diskuteras och även vilka hänsyn till översvämnings-
risker som krävs i den befintliga bebyggelsen med 
tanke på ändrad användning.

Dagvatten

Det är bra att dagvattenfrågan kommer att utre-
das. Det är viktigt att belysa dagvattenfrågan ur ett 
klimatperspektiv, dvs. hur säkerställs att systemet 
klarar av de oftare återkommande skyfallen utan 
att det blir kaos i området men också ur ett förore-
ningsperspektiv. Viskan har efter många år av kraftig 
föroreningsbelastning börjat återhämta sig biolo-
giskt och har mycket vackra partier. Enligt försla-
get kommer trafikbelastningen att öka och antalet 
parkeringsplatser kommer att utökas kraftigt. Detta 
kommer att innebära en större föroreningsbelastning 
på dagvattnet i området. Hur dagvattenfrågan löses 
på bästa sätt för att inte öka föroreningsbelast-
ningen på Viskan behöver redovisas i det fortsatta 
planarbetet.
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Synpunkter att beakta

Riksintresse: Kust till kustbanan och järnvägsområ-
det samt den framtida Götalandsbanan

Länsstyrelsen förutsätter att tidig dialog och samråd 
sker med Banverket inför fortsatt planarbete särskilt 
vid utformning nära järnvägen och stationsområdet 
(se Banverkets yttrande F08-6788/SA30, daterat 
2008-09-01). Banverket påpekar att hänsyn behö-
ver tas till att utredning pågår för att få en tydligare 
bild av hur det framtida stationsområdet kommer att 
se ut. Därför bör förslagets utgångspunkt vara att 
inte försvåraden framtida utvecklingen som Göta-
landsbanans dragning kan innebära.

Vattenverksamhet

Föreslagen utveckling av närområdet till Viskan i 
denna del av staden kan anses vara lämpligt. Arbe-
ten i vatten såsom anläggningar av broar, kajer mm. 
kräver dock en anmälan till Länsstyrelsens vatten-
vårdsverksamhet.

Kulturmiljö

Vid utformning av den föreslagna citygallerian är 
det angeläget att anslutningen tar hänsyn till Borås 
Wäfveris befintliga äldre kontorsbyggnad. Det 
föreslagna broläget mittför tegelbyggnaden bör 
övervägas. Det är önskvärt att den välexponerade 
fasaden bevaras intakt. Länsstyrelsen förutsätter att 
den äldre bebyggelsen inom området förses med 
skydds- och varsamhetsbestämmelser i det fortsatta 
planarbetet.

Trygghetsaspekter

Ur programmet framgår att gallerian ska vara öppen 
för passage under en så stor del av dygnet som 
möjligt. Fortsatt planering bör diskutera hur de som 
passerar ska känna sig trygga under tiden då af-
färerna är stängda.

Övrigt

I programmet nämns fjärrkyleanläggningen inom kv. 
Elektra. Det bör klarläggas om den ammoniakbase-
rade fjärrkyleenheten har avvecklats eller om den 
fortfarande kvar och kan påverka området.

Kommentar
Området väster om Sven Erikssonsgatan som 
omfattar södra Krokshallsberget och kv. Flundran 
undantas i programmet från godkännande mht till 
pågående utredningsarbete och studier avseende 
Götalandsbanans och framtida utformning av 
stationsområdet och resecentrum. Trafikutredning, 
buller- och vibrationsutredning samt riskanalys ska 
tas fram och utgöra grund för utformning av vägnä-
tet, detaljplanen och eventuella åtgärder. 

Översvämningsrisker och framtida klimatföränd-
ringar beaktas i kommande detaljplanearbete och i 
dagvattenutredning som ska utföras. Upplysning om 
vattenverksamhet delges exploatören.

Riksintresse, se kommentar till Banverket , P24.

Kulturmiljö, se kommentar till Byggnadsnämnden, 
P01.

Trygghetsaspekter beaktas i det kommande detalj-
planearbetet.

Fjärrkyleenheten inom kv. Elektra finns kvar men 
drivs inte med ammoniak och bedöms inte påverka 
området.

P17 Polismyndigheten
Utemiljö och öppna platser bör planeras med tanke 
på belysning, plantering, mörker etc. så att trygghe-
ten upplevs som mycket hög. Ur ordningssynpunkt 
bör vistelseytorna vara öppna så att övervakning 
underlättas.

Parkeringsplatser i Borås Stad är för många ett 
stort problem. Det är viktigt att dessa är väl tilltagna 
så att det aldrig blir fullt. Risken är annars stor att 
bilar ställs på olämpliga platser med en ökad risk för 
olyckor och andra trafikproblem. Parkeringsplatser 
bör byggas så att de lätt kan hållas under uppsikt. 
Inga skymmande buskage eller träd som hindrar 
insyn och under mörker ska platserna vara väl upp-
lysta.

Kommentar
Utformning av utemiljö och öppna platser med hän-
syn till trygghet och säkerhet beaktas i kommande 
detaljplanering och projektering. Antalet parkerings-
platser ska dimensioneras enligt parkeringsnorm för 
Borås Stad.

P18 Skanova
Vi har kablar av varierande storlek och betydelse 
inom området (lägeskarta över Skanovas anlägg-
ningar bifogas). Det är svårt att bedöma hur dessa 
kommer att påverkas av föreslaget planprogram, 
det får vi ta ställning till i samrådet inför eventuella 
formella detaljplaner.

Vi vill i programskedet peka på kabelstråket som 
korsar Sven Erikssonsgatan och går in i Krokshalls-
berget och som innehåller ett flertal kablar av stor 
betydelse. Vi förutsätter att erforderlig hänsyn tas 
till dessa så att de kan bibehålla sina lägen. I södra 
delen av området har vi vår blockroute utmed Stora 
Brogatan och över Sven Erikssonsplatsen. Denna 
är orealistisk att flytta och vi bedömer att den kan 
behålla sitt läge.
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Kommentar
Hänsyn till viktiga kabelstråk beaktas i detaljplane-
arbetet.

P22 Västtrafik
Västtrafik är angelägna att planprogrammet tillgo-
doser kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Det är 
viktigt att det påbörjade projektet från Borås Stad 
att se över kollektivtrafiken finns med i planen. En 
del i projektet är att se över en eventuell framtida 
komplett knutpunkt. Vi har en positivt ökande trend 
för kollektivtrafik och dagens yta är redan nu mycket 
ansträngd. Diskussioner har förts om att flytta 
dagens busstrafik från Södra torget och alternativa 
ytor kan krävas. Vi vill därför vara med i planeringen 
av detta strategiska område beläget nära resecen-
trum och önskar en kontinuerlig kontakt och samar-
bete.

Kommentar
Västtrafik är inbjudna att delta i planarbetsgruppen 
och hålla kollektivtrafikens frågor aktiva. Hållplatslä-
gen studeras och beaktas i arbetet med kommande 
detaljplaner.

P23 Vägverket
Det är trevligt med en satsning i innerstadsmiljö och 
att möjligheter ses över för att skapa ett centralt 
boende med närhet till service och kollektiva förbin-
delser. Riskfrågor, trafikbuller och utsläpp från bilar 
måste studeras noggrant för att inte skapa olämp-
liga boendemiljöer. Trafiksäkerhet och oskyddade 
trafikanters förutsättningar att röra sig i området bör 
också studeras noggrant.

Den goda tillgängligheten till kollektivtrafik lyfts fram 
i programmet. I det fortsatta planarbetet bör det 
tydliggöras hur trafiksäkerheten är utmed gång- och 
cykelstråken mellan programområdet och resecen-
trum.

Vägverket önskar ta del av miljökonsekvensbeskriv-
ning, trafikutredning och riskanalys under det kom-
mande planarbetet.

Kommentar
Miljökonsekvensbeskrivning, trafik- och bullerut-
redning, samt riskanalys tas fram inför samråd om 
detaljplanen och delges Vägverket. Trafiksäkerheten 
för gångtrafikanter kommer att studeras under de-
taljplanearbetet. Trafikutredningen kommer att ligga 
till grund för utformning av gatunätet och detaljpla-
nen och i diskussioner om vilka trafiksäkerhetsåtgär-
der som bör vidtas. 

P24 Banverket
Närhet till järnväg

Planprogramområdet gränsar i väst till Kust-till-kust-
banan och Borås järnvägsstation som är av riksin-
tresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 
8§. Banverket förutsätter att den föreslagna exploa-
teringen inte kommer att försvåra drift, underhåll och 
framtida utveckling av befintlig järnvägsanläggning. 
Det innefattar även en framtida utbyggnad av Göta-
landsbanan.

Götalandsbanan

Planområdet gränsar till järnvägsområdet vid Borås 
station. Banverket har utfört en förstudie för sträck-
an Bollebygd-Borås. Med förslagshandlingen som 
underlag beslutade Banverket under våren 2008 
hur etappen ska utredas vidare. De punkter som 
gäller för Borås är:

▪ Genom Borås ska alternativen ”Utmed väg 40 
(blå)” i markläge utredas. Även en nedsänkning av 
detta alternativ under marken och överdäckning av 
stationsområdet ska utredas. Stadsbyggnadseffek-
ter för stadens centrala delar ska redovisas för båda 
alternativen.

▪ Genom Borås ska även alternativet ”Utmed väg 
40, hästskon (lila/röd)” med utfart söderut utredas. 
Möjligheten att i framtiden komplettera detta alter-
nativ med en sydlig förbifart för tåg som inte ska 
stanna i Borås ska belysas.

▪ Utgångspunkten för de alternativ som studeras är 
att nuvarande stationsläge i Borås bibehålls.

Under våren 2008 har Borås Stad studerat några 
alternativa utföranden av alternativ blå i Borås tätort.

Hur det framtida stationsområdet ska se ut mer i de-
talj är ännu inte klarlagt. En bedömning i dagsläget 
är att planområdet inte kommer att direkt påverkas i 
avgörande grad av en utbyggnad av järnvägen. De 
förändringar som kan bli aktuella bör gå att hantera 
inom ramen för det fortsatta planarbetet om hänsyn 
tas till detta i det aktuella planprogrammet. Det är 
avgörande att det i planprogrammet tydliggörs vilka 
osäkerhet finns och förändringar som kan komma att 
ske kring järnvägen.

Banverket ska under hösten 2008 och våren 2009 i 
samarbete med bland annat Borås Stad genomföra 
en förstudie för Götalandsbanan på sträckan Borås-
Linköping. Inom ramen för detta kommer en särskild 
fördjupning av olika sträckningar genom Borås att 
genomföras. Efterhand som detta arbete fortskrider 
kommer förutsättningarna att klarna.
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Buller och vibrationer

Buller- och vibrationsproblem är ett av järnvägens 
största miljöproblem och Banverket ser positivt på att 
bullerproblematiken kommer att behandlas i miljökon-
sekvensbeskrivningen. Vi förutsätter att i den fortsatta 
planprocessen tas hänsyn till gällande riktvärden 
för buller och vibrationer samt att Boverkets rås och 
regler gällande trafikbuller följs.

För närmare information se ”Buller och vibrationer 
från spårbunden linjetrafik, Riktlinjer och tillämpning” 
som är framtagen i samarbete mellan Banverket och 
Naturvårdsverket. Hur buller kan hanteras i plane-
ring av ny bebyggelse se ”Boverkets allmänna råd 
2008:1 – Buller i planeringen” Banverket förutsätter 
att hänsyn tas till Boverkets byggregler samt svensk 
standard för ljudklassning (SS 25268:2007) i det 
fortsatta planarbetet. Se ”Riktvärden för buller och 
vibrationer från spårbunden trafik”.

Den framtida bebyggelsen är placerad nära järn-
vägen. Banverket förutsätter att buller- och vibra-
tionsutredning genomförs för att klarlägga om det är 
lämpligt med bostäder på det korta avståndet och 
vilka särskilda åtgärder som krävs för att klara en god 
boendemiljö. Trafikeringen på järnvägen kommer att 
öka i framtiden och utredningar bör baseras på trafik-
prognoser för år 2020.

Banverket förutsätter även att riktvärden för buller och 
vibrationer kommer att finnas som planbestämmelse 
på framtida plankarta för området.

Det är också mycket betydelsefullt att lägga stor vikt 
vid bebyggelsens utformning och placering för att 
en god bebyggd miljö ska kunna skapas. Faktorer 
som har betydelse är exempelvis byggnadernas 
placeringar, planlösningar, placering av uteplatser, 
val av fasadmaterial och fönster. För att åstadkomma 
en god boendemiljö bör rum avsedda för sömn och 
vila placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Det är 
normalt en förutsättning att det ska gå att sova med 
öppet fönster.

Om lösa jordlager förekommer bör bebyggelsen 
grundläggas på ett sådant sätt att vibrationer från 
järnvägstrafiken inte fortplantas uppåt i byggnaderna.

Farligt gods

För transporter av farligt gods vill Banverket infor-
mera om skriften ”Säkra järnvägstransporter av farligt 
gods”. Observera att ny bebyggelse i normalfall inte 
bör tillkomma inom 30 meter från spårmitt.

Trafik och säkerhet

Utgångspunkten borde vara att en stor del av de 
långväga besökarna till Krokshallsområdet anländer 
med tåg eller buss och sedan går, cyklar eller åker 

kollektivt i närområdet. Prioriteras kollektivtrafik samt 
gång- och cykeltrafik borde goda förutsättningar 
finnas för att den föreslagna exploateringen inte 
medför någon större ökning av trafiken i området. 
Banverket tolkar dock planprogrammet så att det 
förväntas leda till ökad biltrafik.

Banverket förutsätter att den framtida exploate-
ringen inte kommer att leda till obehörigt spårbe-
trädande. Risken måste dock alltid beaktas vid 
exploatering av områden kring järnväg. Banverket 
efterfrågar ett resonemang kring hur flödet från re-
senärer som kommer från/till järnvägsanläggningen 
ska styras samt barriären som järnvägsområdet 
innebär från den ena sidan till andra sidan av bebyg-
gelsen. Det har varit och förekommer spring över 
bangården redan idag vilket kan komma att förvär-
ras vid ett genomförande av planprogrammet. I det 
fortsatta planarbetet bör en lösning tas fram för att 
förhindra spårspring och försvåra tillgängligheten för 
obehöriga. Planhandlingarna bör redovisa eventuella 
åtgärder som är tänkta att vidtas för att minska ris-
ken, det kan vara stängsel och hur miljöerna utefter 
järnvägen utformas.

Pendelparkering

Det är viktigt att det finns goda parkeringsmöjlighe-
ter för pendlare så att kollektivtrafiken kan utnyttjas. 
Kommer antalet parkeringsplatser för pendlare att 
förändras i samband med ett genomförande enligt 
planprogrammet? 

Tekniska anläggningar i Krokshallsberget

Banverket Information and Communication Tech-
nology (ICT) har telekommunikationsanläggningar I 
Krokshallsberget. Det behöver klargöras om plan-
programmet innebär förändrade förutsättningar för 
dessa tekniska anläggningar. 

Avslutningsvis vill Banverket framhålla att det är av 
avgörande betydelse att osäkerheter och framtida 
förändringar kring järnvägen tydliggörs i planpro-
grammet så att kunskap från framtida utredningar 
om Götalandsbanan kan arbetas in i den fortsatta 
planeringsprocessen. Vi ser fram  emot fortsatt 
deltagande i planeringsprocessen.

Kommentar
Området väster om Sven Erikssonsgatan som 
omfattar södra delen av krokshallsberget och kv. 
Flundran undantas i programmet från godkännande 
mht till pågående utredningsarbete och studier för 
Götalandsbanans utbyggnad. det stora behovet av 
allmänna parkeringsplatser gör att parkeringsan-
läggning i norra delen av Krokshallsberget föreslås 
ingå i fortsatta detaljplanearbetet.
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Trafik, buller, vibrationer  och risker, se kommentar till 
Länsstyrelsen, P16.

Parkeringsanläggningen har enligt programmet före-
slagits närmare än 30 m från spårmitt. I kommande 
detaljplan och projektering för en eventuell parke-
ringsanläggning bektas utformning mht till närheten 
till järnväg. Parkeringsplatser inom området idag utgör 
inte pendelparkering i större omfattning. En ökning av 
antalet parkeringsplatser är positivt då det kan frigöra 
platser på annat håll.

Telekomanläggningar i Krokshallsberget beaktas i 
kommande planering och projektering.

P25 Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen motsätter sig inte planprogram-
met men pekar på följande viktiga punkter trafiksitua-
tionen, buller från väg- och järnväg, luftföroreningar, 
risker vid transporter med farligt gods på järnväg, dag-
vattenhantering, stadsbild och kulturhistoriska värden, 
sociala aspekter, trygghetsfrågor och störningar under 
byggtiden. Det anges att antalet parkeringsplatser 
idag är tillfyllest, förhoppningen är att den utbyggnad 
av parkeringsplatser som anges blir verklighet när 
byggnationen är avslutad inom området.

Kommentar
De punkter Hyresgästföreningen pekar på kommer att 
belysas i det kommande detaljplanearbetet.

3.2 Sakägare

P26 Brf. Flundran 3, Sven Erikssonsgatan 14
Vi är mycket positiva till de tankar och ideér som pre-
senteras i planprogrammet. De blir om de genomförs 
ett lyft för hela staden. Vi ser fram emot en fortsatt 
dialog i första hand kring punkterna 4.4 och 4.8.

Kv. Viskaholm (4.1)                                             
  En kraftfull satsning av Steen & Ström. Jättespän-
nande!

Kv. Flundran (4.3)                                                
 Att Trädgår´n rivs ser vi bara positivt på. Bra!

Bostäder vid Krokshallsberget (4.4)                    
Några av de lägenheter som planeras på parkeringen 
framför Krokshallsberget tycker vi hamnar väldigt nära 
vår fastighet. Finns det efterfrågan på så många nya 
lägenheter nu när det byggs på så många ställen i 
Borås?

Sedan föreningen köpte fastigheten har vi tagit del 
av tidigare ideér hur den kan utvecklas bland annat 
byggande av carport/garage. Vi har diskuterat att gå 
vidare med detta. För att genomföra detta krävs att 
vi får köpa en bit mark norr om vår fastighet. Är detta 

möjligt? Det är kanske en bättre lösning att vi köper en 
bit mark och att det endast byggs två huskroppar?

Parkeringshus (4.5)                                             Bra 
att det finns gott om parkering och att de förläggs till 
denna del av området.

Krokshallstorget (4.6)                                          Bra 
att parkeringen försvinner och att det blir torg/parkyta 
istället.

Krokshallsberget (4.7)                                         Här 
finns det mycket att göra, anlägga park med utsiktsmöj-
ligheter.

Trafik (4.8)                                                             Vi 
är bekymrade över att trafiken på Sven Erikssonsgatan 
kan komma att öka och det ökade buller som följer av 
trafiken. Kan farten på bilarna hållas nere? Dagens fart-
hinder stör oss då många bilar kör med hög hastighet 
över detta vilket gör att vårt hus skakar. I programmet 
står det att trafik och gående ska samsas. Innebär detta 
att det blir en sk. gårdsgata?

Kommentar
Området med planerade bostäder nedanför Krokshalls-
berget undantas i programmet från godkännande mht 
till pågående utredningsarbete och studier avseende 
Götalandsbanans och framtida utformning av stations-
området och resecentrum. Bostadsbebyggelse får 
avvakta till förutsättningarna för Götalandsbanan bättre 
blivit klarlagda. Utformning och placering av eventuella 
bostäder samt utnyttjandet av befintliga fastigheter 
studeras i kommande detaljplaner.

Trafikutredning och bullerutredning tas fram som ska 
ligga till grund för utformningen av vägnätet. Utredning-
arna kommer att ligga till grund för utformning av detalj-
planer och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

P27 Luna 8 och Triton 10, AB Bostäder
Vi är positiva till att förutsättningar för handel i cen-
trum stärks samt att Borås centrum förtätas med fler 
bostäder.I enlighet med Borås Stads remissförslag 
till Bostadsbyggnadsprogram för bostadsbyggande 
2008-2011, delar vi uppfattningen att ett integrerat bo-
ende med varierat utbud av upplåtelseformer. Flertalet 
nyproducerade lägenheter i centrum har uppförts med 
bostadsrätt. Vi vill understryka vikten av att det produ-
ceras fler hyresrätter i centrum och anser att minst en 
av de tre byggnaderna för bostäder i planprogrammet 
bör uppföras med hyresrätt.

Kommentar
Upplåtelseformer kan inte regleras genom detaljplan. 
Detta är möjligt att styra genom markanvisningstävling 
eller exploateringsavtal som politikerna fattar beslut om.
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P28 Eko 10, Vättersnäs Förvaltnings AB
Med anledning av de förändringar inom området som 
planprogrammet indikerar och vår planerade föränd-
ring av fastigheten Eko 10 bedömer vi det nödvän-
digt med en något större byggrätt utmed långsidan 
av byggnadens fasad utmed Viskan. Idag används 
denna yta till parkering och lastkaj. Vid en ombygg-
nad blir handelsytornas entreér vända mot ny torgyta 
som idag är ”prickad” mark som inte får bebyggas. 
Planprogrammet bör medge byggnation inom hela 
fastigheten eller i vart fall 3-5 meter ut från befintlig 
fasad för att möjliggöra en spännande arkitektur. 
Inom planerad torgyta bör också medges byggrätt för 
”paviljong” ca 50-75 kvm.

Tillfartsmöjligheterna måste säkerställas för hyres-
gäster och andra transporter till fastigheten främst 
via Torggatan men även in från Västerlånggatan till 
Holmsgatan. Fastigheten har också nedfart till garage 
via Hallbergsgatan. Idag sker infart från Västerbroga-
tan.

Ny torgyta kräver en markhöjning av området för att 
säkerställa full tillgänglighet för alla grupper. Bygg-
nadens markplan är idag ca 1 meter över befintlig 
gatunivå. Detta kan påverka den planerade bron över 
till handelsområdet på Viskaholm.

Planprogrammet efterlyser fler bostadsområden och 
ger också möjlighet för bostäder i vår fastighet Eko 
10. Byggnaden ger idag litet utrymme för sådan 
ombyggnad. Vi ber därför Kommunstyrelsen överväga 
möjlighet till påbyggnad av ett eller två våningsplan 
för bostäder i kv. Eko 10.

Kommentar
Det är positivt att fastighetsägaren föreslår en lösning 
som gör det möjligt att tillskapa bostäder i området. 
Eventuell utökad byggrätt och påbyggnadsmöjlig-
het får studeras i det kommande detaljplanearbetet. 
Nivåer och markhöjder studeras i planarbetet och vid 
kommande projektering. 

Borås Stad avser att tillsammans med Mitt i Borås 
bjuda in fastighets- och butiksägare till information 
och diskussion om det pågående planarbetet. Det 
är önskvärt att fastighetsägare butiksägare m.fl. i 
området som berörs av planarbetet eller planerar 
förändringar som påverkar planarbetet bidrar med 
eventuella skiss- och förslagsstudier för att behov och 
önskemål ska kunna beaktas.    

Tillfartsmöjligheter för fastigheter i området beaktas i 
arbetet med detaljplan. Att Västerbrogatan görs om 
till gågata innebär fortsättningsvis även att trafik till 
fastigheten för hyresgäster och transporter ska vara 
möjlig.

P29 Luna 7, Mars10, Medea 1, Borås City Fastighets 
AB
Allmänparkering

Under 3.9 anges att antalet befintliga parkerings-
platser uppgår till 290 st, vilka kommer att ian-
språktas. Under 4.7 anges en möjlighet att samtliga 
parkeringsplatser på Krokshallstorget slopas helt. 
Under 4.5 anges möjligheten att uppföra parke-
ringshus med ca 280 platser som ersättning för de 
allmänna parkeringsplatser som försvinner i området 
samtidigt som ett tillskott av parkeringsplatser i 
Borås centrum skapas.

Det skapas inget tillskott om det blir färre. En res-
taurang på Krokshallsberget generar ett nytt/eget 
parkeringsbehov i området. Det är av största vikt att 
det nya parkeringshuset är färdigställt innan de nu-
varande allmänna parkeringsplatserna tas i anspråk.

Tillgänglighet

Vi ser gärna att befintlig bro respektive ny bro i Hall-
bergsgatans respektive Holmsgatans förlängning 
utgör angöringspunkter till Viskaholm/galllerian.

Kommentar
Samtliga av de 290 p-platser som finns i området 
kommer inte att ianspråktas. I summan har inräknats 
50 bilplatser i Krokshallsgaraget som idag dock är 
förhyrda. Dessa är avsedda att finnas kvar även vid 
en framtida byggnation. Studier som gjorts visar att 
ytterligare ca 70 bilplatser är möjliga att tillskapa i 
berget. 

Om en restaurang i framtiden byggs behöver hela 
eller delar av parkeringsanläggningen uppe på 
berget sannolikt behållas. Vid byggnation ska de 
verksamheter som föreslagits i planprogrammet 
ska uppfylla parkeringsbehovet enligt kommunens 
parkeringsnorm. Detta följs upp i kommande detalj-
planering. 

Parkeringsanläggning i norra delen av krokshallsber-
get föreslås ingå i det fortsatta detaljplanearbetet.
Parkeringarna uppe på berget såväl som nedanför 
berget kommer därför finnas kvar till en ny parke-
ringsanläggning är möjlig att uppföra. 

Den huvudsakliga angöringen för gående till Viska-
holm och gallerian är planerad att utgöras av den 
nya bro som föreslås i Hallbergsgatan förlängning.
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3.3 Övriga

P30 Borås Naturskyddsförening
Styrelsen ser positivt på aktuellt planprogram. Om 
programmet genomförs i sin helhet bedömer vi att 
centrum även i fortsättningen hålls levande. Dock 
finns risk för viss överetablering och förskjutning mot 
Krokshallsområdet med den tänkta gallerian. Viktigt 
är att träd och grönytor bevaras. Vi ser gärna ett 
ökat inslag för att få en grönare stadskärna. För att 
bostäderna i området ska få så liten påverkan som 
möjligt av vibrationer och buller måste biltrafiken 
runt området regleras. Framförallt måste hänsyn tas 
till den påverkan på området som den kommande 
Götalandsbanan kan medföra.

Kommentar
Tydliga rörelsestråk med hög andel gångtrafik finns 
idag mellan resecentrum/centralstationen och Stora 
Torget respektive högskolan. Den planerade gal-
lerian har ett strategiskt läge i denna triangel och 
utgör en naturlig utbyggnadsriktning av centrum 
i samband med planeringen av Götalandsbanan. 
Omvandlingen av området kan också påskynda 
och vara ett första steg i utvecklingen av det stora 
utbyggnadsområdet väster om järnvägen, Nedre 
Norrby. 

Träd och grönytor kommer att bevaras i så stor 
uträckning som möjligt. Utformningen av Krokshall-
storget kan också leda till att det gröna inslaget i 
stadsmiljön ökar. Biltrafiken i området begränsas ge-
nom att Västerbrogatan föreslås bli gågata. Trafikut-
redningen samt den buller- och vibrationsutredning 
som ska tas fram kommer ligga till grund för utform-
ning av detaljplanen och de åtgärder som krävs för 
att riktvärden för buller och vibrationer ska klaras.

P31 Mitt i Borås
Handlingarna är väl genomarbetade med hänsyn är 
tagen till många aspekter. Vi är mycket positiva till 
den förväntade utvecklingen av området.

Tillgänglighet och parkering

Från vårt perspektiv är frågor om tillgänglighet och 
parkering är viktiga frågor och vi välkomnar ett 
nettotillskott av parkeringsplatser och att de blir 
samlade anläggningar. Det underlättar och upplevs 
positivt för dem som kommer med bil. Det vore 
önskvärt att så fort som möjligt komma igång med 
den parkeringsanläggning (4.5) som ska ersätta de 
parkeringsytor som försvinner på Krokshallstorget. 
Det är viktigt att ersättningsplatserna är klara när de 
befintliga försvinner för att hålla kvar alla möjligheter 
att kunna parkera inom området.

Strandpromenad

Våren 2006 invigdes första etappen av ”Strandprome-
naden” med avsikt att den ska fortsätta och förlängas. I 
programmet (1.3) anges att Viskans västra strandområde 
ska utvecklas och förbättras för fotgängare. Vill försäkra 
oss om att Strandpromenaden, även om den byter 
strandsida blir ”obruten” och att hänsyn tas till den.

Busshållplats

Vi kan inte utläsa om det är tänkt att det ska bli en håll-
plats vid Wäfveriet eller om närmaste hållplats ska vara 
vid Centralstation (3.7)? Den bör ligga där den upplevs 
vara så nära som möjligt.

Angöringplats

I programtexten (4.6) står att angöringsficka kan tillska-
pas vid Västerbrogatan men på skissen är den markerad 
vid Sven Erikssonsgatan. Angöring/taxificka föreslås 
placeras så nära entré som möjligt.

Under ombyggnad

Vi hoppas på samspråk, god kommunikation, tillfälliga tra-
fiklösningar och flexibilitet under byggtiden. Då området 
är stort vill vi be att alla parter, även indirekt berörda hålls 
informerade. Vi är gärna delaktiga till att sprida erforderlig 
information.

Kommentar
Parkeringsanläggningen i norra delen av Krokshallsber-
get ingår i den del av programområdet som godkänns 
och föreslås utgöra underlag för fortsatt detaljplanear-
bete. Området med planerade bostäder nedanför Krok-
shallsberget undantas i programmet från godkännande 
mht till pågående utredningsarbete och studier avseende 
Götalandsbanans och framtida utformning av stationsom-
rådet och resecentrum. Eventuell bostadsbebyggelse får 
avvakta tills förutsättningarna klarlagts. Under byggtiden 
kan befintliga parkeringsplatser nedanför Krokshallsber-
get samt uppe på berget utnyttjas. Dessa är idag dåligt 
utnyttjade.

I samband med planarbete för kv Elektra 2006 möjlig-
gjordes en utbyggnad av strandpromenad på östra sidan 
av Viskan. Projekteringsarbete för strandpromenaden 
pågår. I samband med programarbetet för Krokshallsom-
rådet ingår både Viskans östra sida (Västerbrogatan) och 
västra sida (Krokshallstorget) . I samband med detaljpla-
nearbetet studeras utformning och hur sammanhängade 
stråk med broar över Viskan kan utformas.

Idag trafikeras inte Sven Erikssonsgatan genom Kroks-
hallsområdet av kollektivtrafik. Närmsta hållplats finns vid 
resecentrum. Det pågår inom Västrafik ett arbete med att 
studera nya linjesträckningar. I planarbetet som Västrafik 
deltar i studeras förutsättningarna för eventuell busstrafik 
i anslutning till den nya gallerian.
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På programkartan har parkeringsfickor illustrerats 
både vid Krokshallsberget och Västerbrogatan. Beho-
vet och möjligheter till angöringsfickor vid entréer får 
studeras i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Borås Stad avser att tillsammans med Mitt i Borås 
bjuda in fastighets- och butiksägare till samrådsmöte 
med information och diskussion om det pågående 
planarbetet.

P32 Intressegruppen ”Trädgår´n rivingshotad”, 799 
namnunderskrifter
Gruppen vänder sig mot punkt 4.3 i programmet som 
rör kv. Flundran. Programmet föreslår uppförande av 
5+1 våningar högt bostadshus och att den befintliga 
byggnaden som innehåller restaurang Trädgår´n rivs. 

Trädgår´n har stor betydelse för ett positivt stadsliv i 
Borås, då den sedan länge är en unik kulturarena för 
bl a alternativ musik. En rivning går stick i stäv med 
formuleringar i planprogrammet som:

”Staden i sin helhet, stadsmiljön och livet i staden bi-
drar till upplevelser och att skapa mötesplatser vilket 
utgör viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling.”

och

”Borås ska vara ett fullgott alternativ till Göteborgs 
centrum och övriga köpcentra i regioner och eliminera 
behovet hos boråsare av att åka någon annanstans, 
vare sig det gäller rationella inköp eller mer upplevel-
sebaserad handel. Fler attraktiva bostäder, arbetsplat-
ser, mötesplatser och människor i centrum bidrar till 
en levande stadskärna under hela dygnet vilket ger en 
naturlig känsla av trygghet och trivsel.”

Trädgår´n är en viktig mötesplats, minskar behovet av 
”att åka någon annanstans” för upplevelsebaserad 
handel samt bidrar till att skapa en levande stads-
kärna under hela dygnet.

Vi är för Borås fortsatta utveckling men motsätter oss 
förhastad rivning som riskerar att urholka stadens ka-
raktär. Vi anser att byggnaden i sig är bevarandevärd 
som exempel på en småskalig träbyggnad från 1920-
30 talet. Bygg nytt men vårda det befintliga!

Vi uppmanar byggnadsnämnden att före ett godkän-
nande av planprogrammet stryka den del som rör 
Trädgår´n och kv. Flundran. Den stora opinion som 
finns mot en rivning av restaurangen motiverar ett om-
tag i frågan, varför den bör behandlas fristående från 
övriga förslag i programmet. Ett sådant förfarande ger 
större möjlighet till en demokratisk dialog kring en av 
Borås mest betydande kulturarenor samtidigt som de 
övriga planerna för Krokshallsområdet inte behöver 
fördröjas.

Kommentar
Kv. Flundran ligger inom det område i planprogrammet 
som undantas från godkännande mht till pågående ut-
redningsarbete och studier avseende Götalandsbanans 
och framtida utformning av stationsområdet och rese-
centrum. Ett ställningstagande till eventuell rivning och 
uppförande av ny byggnad kan tas först när förutsätt-
ningarna blivit klarlagda. Borås Stad instämmer i att den 
musikaliska verksamheten som bedrivs i Restaurang 
Trädgår´n utgör en viktig mötesplats och kulturarena. 
Dock måste man skilja på byggnad och verksamhet 
även om dessa ofta kan vara intimt förknippade med 
varandra. Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren 
måste ha möjlighet att utveckla fastigheten mht till eko-
nomiska och byggtekniska förutsättningar. Borås Stad 
gör samma bedömning som kulturnämnden att själva 
byggnaden är så förändrad och förvanskad att ett be-
varande av huset kan ifrågasättas. Särskilt med hänsyn 
till de förändringar och bebyggelsetryck som i framtiden 
väntas uppkomma när Götalandsbanan byggs ut.

P33 JIBEA Svenska AB/EKS Försäljning, Gånghesters-
vägen 131
En mycket trevlig idé att göra något utav det fina ut-
siktsberget men planen inbegriper rivning av restaurang 
Trädgår´n. Det vore ytterst beklagligt att riva en av de 
få anrika byggnader vi har kvar! Anslå istället renove-
ringspengar till den och bygg nytt uppe på berget som 
planerat. Det som rivs kan vi inte få igen!

Kommentar
Se kommentar till Intressegruppen ”Trädgår´n rivnings-
hotad”, P32.

P34 NN 
Anför samma synpunkter som i Intressegruppen 
”Trädgår´n rivningshotad” skrivelse, 2008-08-20.

Kommentar
Se kommentar till Intressegruppen ”Trädgår´n rivnings-
hotad”, P32.

P35 Budkaveln 4, Södermalmsgatan 13
Totalt vansinne att ens tänka tanken på att riva 
Trädgår´n. Kulturmärk byggnaden istället. Varför ta bort 
allt för ungdomarna.

Att bygga bostäder, parkeringar, affärer och restau-
ranger där Krokshallsberget finns idag är helt vansinnigt. 
Behåll berget och dess planteringar ned mot Central-
station. Detta ger ett mycket inbjudande intryck för be-
sökare som kommer till Borås. Det finns tillräckligt med 
affärer och restauranger. Bostäder behövs visserligen 
men det finns säkert andra platser att bygga på. Tänk på 
att vissa saker kan inte göras ogjorda.
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Kommentar
Se kommentar till Intressegruppen ”Trädgår´n rivningsho-
tad”, P32. 

Tord Lundborg   Fredrik Engkvist

Planchef   Planarkitekt  
Stadsbyggnadskontoret  Stadsbyggnadskontoret

Jonas Borglund   Bengt Himmelmann

Samhällsplaneringschef  Planeringschef  
Kommunledningskansliet Kommunledningskansliet
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Postadress: 501 80 BORÅS
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E-post:  boras.stad@boras.se

Hemsida:  www.boras.se
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