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§ 106 2006/KS0757 214 
Planprogram för Regementet  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2008, nr 61 sid B 256) 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 1998 om Riktlinjer för Rege-ments-
områdets utveckling. Där sägs det bl a att området ska utvecklas som ett 
arbetsområde och att inga nya bostäder ska tillåtas inom området.  
 
Områdesbestämmelser för att säkra de delar av regementsområdet som utgörs av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt för bebyggelseområdet karaktäris-
tiska värdefulla vegetationspartier antogs av Byggnadsnämnden i juni 1999 och 
gäller tills de ersätts av detaljplan.  
 
Byggnadsnämnden har den 6 december 2006 givit uppdrag att ändra detalj-
planen för regementsområdet för att möjliggöra bostäder, samt att påbörja 
detaljplanearbete för Kristiansfält. Arbetet inleds med ett gemensamt plan-
program då bostäder strider mot Kommunfullmäktiges Riktlinjer och gällande 
planprogram.  
 
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Kommunledningskansliet tagit 
fram ett förslag till planprogram för Regementet.  
Programarbetet syftar till att regementsområdet ska utvecklas till en ny stadsdel i 
Borås med såväl bostäder som verksamheter. Det innebär att tidigare upprättat 
planprogram ändras och föreslås innehålla även bostäder. 
 
På grund av Götalandsbanans eventuella framtida sträckning genom regements-
området har programområdet avgränsats efter samrådet. Avgränsningen har 
skett i samförstånd med Banverket.  
Godkännandedelen av planprogrammet omfattar nu främst de delar som inte 
ligger i konflikt med en framtida Götalandsbana. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2008-05-12, § 344 
Kommunstyrelsen tillstyrker och beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan 
Hjalmarsson (fp) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna planprogrammet för Regementet. 
 
Uppdra åt Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för 
området. 
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Godkännandehandling

En mindre del av Kullen bebyggs med 
bostäder och Kaserngården sluts med 
en ny byggnad.
Viktigt med grönsläpp mot söder.

Bostäder och verksamheter som kan 
samlokaliseras med bostäder.
Skyddsavstånd till hästverksamhet ska 
beaktas. 

Kristiansfält, gårdens kulturhistoriska- 
värden skyddas i plan. 

Kraftledningen grävs ner och nätstationen
flyttas.

Bostäder på berget och skjutbanorna.
Skjutverksamheten ska upphöra och 
området saneras.

Stadsdelscentrum med butiker och visst
inslag av bostäder inom icke bullerstörda 
delar. 
Plankorsning över Viskadalsbanan,  
möjligt att bygga planskild korsning 
beroende på Götalandsbanans slutliga 
sträckning.

Inom 80 meter från järnvägen, verksamhets-
område som kan samlokaliseras med 
bostäder.
Övriga delar bostäder och verksamheter.
Plankorsningen på Regementsgatan stängs
för fordonstrafik, endast GC-trafik, planskilt.

Detaljplanen ändras så att det blir 
möjligt med bostäder och verksamheter 
runt Kaserngården
Kulturmiljön skall värnas

Skyddsavstånd mellan verksamheter och
bostäder ändras från 100 meter till 50 m 
så att man klarar bostäder på Regements-
området.

Natur

Bostäder

Blandstad med bostäder och verksamheter

Verksamhetsområde

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Centrumområde med verksamheter och handel  

Del av planprogram
som godkänns

Undantas från
godkännande
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Bensin

Närlivs

Större mataffär

Stormarknad

Vårdcentral

Bank

Apotek

Förskola

Skola, Förskoleklass-Åk 3
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Gymnasium

Högskola

Busstation
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Friluftsområde

Kommersiell- och kommunalservice

S e r v i c e k a r t a
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PlanProgram
Upprättad den 11 april 2008 med 
avseende på planprogram för Regementet, 
DEL AV OSDAL 3:2, Borås Stad, Västra 
Götalands län

syfte
Programarbetet syftar till att Regementsområdet ska 
utvecklas till en ny stadsdel i Borås med såväl bostäder 
som verksamheter. Det innebär att tidigare upprättat 
planprogram, som anger Regementsområdet enbart 
för verksamheter, behöver  ändras. 
Området för planprogrammet har utökats västerut för att 
möjliggöra bostadsbyggande. (Detta område ligger utanför 
det som nu föreslås godkännas.)

PrinciPförslag för detaljPla-
neringen

Planprogrammet innehåller principförslag för kom-
mande detaljplanearbete med hänsyn till trafik och 
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RegementetRegementet

markanvändning, gestaltning av nybebyggelse, beva-
rande av kulturmiljön, miljökonsekvenser, tekniska 
och administrativa förutsättningar för planläggningen 
och plangenomförandet.

Den stadsbildsmässiga dispositionen syftar till att 
skapa ett sammanhållet bostads- och verksamhetsom-
råde med en karaktärsfull befintlig och ny bebyggelse. 
Området ska annonsera  sig mot centrala staden,  ta 
tillvara det goda läget mot  Riksväg 40 och skapa 
kontakt med stadsdelen Göta och ge en attraktiv front 
mot Göta med respekt för regementsområdets kultur-
historiska värden. 

Nybebyggelsen samlas i grupper som kan byggas ut 
etappvis i lämpliga enheter. Detaljplaner för delar av 
Regementsområdet färdigställs successivt för olika 
delar av området.

En behovsbedömning har gjorts enligt Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken Markanvändning enligt 
planprogrammet bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Slutsatsen är någon miljöbedömnings-
process med miljökonsekvensbeskrivning inte erfor-
dras.
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De olika karaktärsindelningarn av nya Regementet med huvudstruktur på vägnätet inom området och kopplingar mot Göta och 
Riksväg 40 i norr och Gamla Varbergsvägen i söder
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt för be-
byggelseområdet karaktäristiska värdefulla vegeta-
tionspartier finns tidigare mer ingående beskrivna  i  
Kommunfullmäktiges Riktlinjer  samt i  Områdes-
bestämmelser för Regementsområdet samt i Detalj-
planen för norra delen av I 15-området. Delar av 
programområdet utgör en sådan värdefull kulturmiljö 
som avses i plan- och bygglagen 3 kap 12 § och inte 
får förvanskas.

Kasernområdet och  mönsterplanen 
De stora kasernbyggnaderna ger ett massivt  intryck. 
Byggnaderna har getts prägel av relativt stram of-
fentlig monumentalarkitektur som stilmässigt när-
mast ansluter till den s k nationalromantiken, vilket 
var den förhärskande stilen på 1910-talet i Sverige. 
Byggnaderna ingick i den första serien standardiserade 
ritningar som utformades av Arméns kasernbyggnads-
nämnd 1910-1916. Karaktäristiskt för den första 
serien kasernområden, som I 15 tillhör,  är att bygg-
naderna är uppförda i fyra våningar grupperade kring 
en stor kaserngård. 
Söder om själva kaserngården finns byggnader i lägre 
skala som tidsmässigt, och i sin byggnadsstil med put-
sade fasader, har sammanhang med kasernerna. Även 
dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga regements-
anläggningarna. Väster därom ligger Brigadhuset  
omgivet av ett fint trädbestånd av parkkaraktär som 
är viktigt att bevara. Intill stenhuset finns två faluröda 
komplementbyggnader. 

Landerierna, soldattorpet och karaktäris-
tiska vegetationspartier
”Regementsparken” är ett centralt och högt beläget 
värdefullt grönområde som skiljer verkstads- och 
fordonsdelen från kasernområdet. Grönområdet är en 
rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra de-
len är ett naturparksliknande område, viktigt för hela 
regementsområdet med hänsyn till sin storlek. Inom 
området finns ett soldattorp med anor från slutet av 
1600-talet, ett representativt exempel. 
Kristiansfält landeri är ett parkliknande område. 
Kristiansfält uppfördes 1822  fick sin nuvarande 
utformning 1875. Innan dess hade en mycket vacker 
trädgård anlagts, vars rester man ännu kan ana. 
Höjdpartiet norr om Kristiansfält utgörs av ett större 
naturområde. Området har stor betydelse som visuell 
skärm mellan bebyggelsen inom regementsområdet, 
Kristiansfält och Sankt Sigrids begravningsplats på 
motstående sida av Viskan. Med sin storlek utgör det 
också ett viktigt strövområde.

tidigare ställningstaganden

Riktlinjer och planprogram
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 1998 
ska Riktlinjerna för Regementsområdets utveckling 
vara vägledande för  arbetet med Borås översiktsplan 
och vara vägledande inför kommande detaljplanelägg-
ning.
Ett planprogramarbete baserat på fullmäktiges riktlin-
jer inledde detaljplaneprocessen för regementsområ-
det. Planprogrammet godkändes av Byggnadsnämn-
den 2001. Som underlag för planprogrammet fanns 
ett brett underlag genom den process med parallella 
uppdrag  som genomförts under år 2000 som  finns 
dokumenterat i ett bedömningsutlåtande.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
För norra delen av Regementsområdet gäller de-
taljplan från 2003. I norr mot Göteborgsvägen och 
i  östra delen av området  vid Regementsgatan och 
järnvägen gäller äldre detaljplaner.

Områdesbestämmelser för att säkra de delar av 
Regementsområdet som utgörs av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse samt för bebyggelseområdet 
karaktäristiska värdefulla vegetationspartier antogs 
av Byggnadsnämnden i juni 1999 och gäller tills de 
ersätts av detaljplan. 

Uppdrag och avgränsning
Byggnadsnämnden har  den 6 december 2006 givit 
uppdrag att ändra detaljplanen för kasernområdet för 
att möjliggöra bostäder, samt och påbörja detaljplane-
arbete för Kristiansfält. Arbetet inleds med ett gemen-
samt planprogram då bostäder strider mot Kommun-
fullmäktiges Riktlinjer och gällande planprogram. 
I planprogrammet ingår även skjutbaneområdet på 
höjden i väster som ingick i studierna av Pickesjöområdet. 
Detta område ingår i Riktlinjerna som naturområde som 
bevaras för friluftsliv.
I planprogrammets samrådshandling redovisades 
att Regementsområdet kan planeras så att framtida 
möjligheter avseende trafikstrukturen och Götalandsbanan 
hålls öppna. Efter samrådet är bedömningen att delar 
av programområdet bör undantas från godkännande 
med hänsyn till pågående utredningsarbete avseende 
sträckningsalternativ för Götalandsbanan.

natur och kulturvärden 
Programområdet omges av naturområden som utgör 
viktiga rekreationsområden. 
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Riktlinjer för att bevara natur- och kultur-
värdena
Helt centralt är att den stora strukturen som främst 
rör den bebyggelse som uppfördes 1910-1914 bör 
hållas intakt. Detta innefattar också enkla kom-
plementbyggnader i trä vilka är mycket viktiga för 
förståelsen av anläggningen som helhet. Det är viktigt 
att byggnadernas särart bevaras.
En grön korridor bör säkras från naturmarken i söder 
in mot ”regementsparken”.
Nya byggnader bör ges ett formspråk som ansluter, 
men samtidigt har en tydlig förankring i vår tid, så att 
de kompletterar och bildar nya årsringar kring den 
ursprungliga bebyggelsen.

Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsför-
bud för vissa byggnader. Utökad lovplikt infördes med 
bygglovplikt för ändringar av fasader, tak, fönster, 
dörrar, fasaddetaljer och omfärgning samt för rivning 

av byggnad eller del av byggnad. Marklovplikt för 
trädfällning och förändring av marknivåer infördes 
också. Bestämmelserna har följts upp i detaljplanen 
för norra delen av området. 
I kommande detaljplaner ska områdesbestämmelserna 
följas upp avseende:

-  Paradentrén till regementet med dess allé och  
 parken framför kanslihuset samt trädraderna  
 längs Kasernvägen
- De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggna 
 derna söder om kaserngården
- Brigadhuset med intill liggande förrådsbygg 
 nader och omgivande trädbestånd
- Höjdpartiet norr därom, ”regementsparken”,  
 med dess trädbestånd och soldattorpet 
- Kristiansfälts landeri och det gröna höjd-  
 partiet mellan kasernområdet och 
 Kristiansfält. 
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trafik
Regementsområdet ska ges en förbättrad trafikförsörj-
ning med god tillgänglighet med kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik samt biltrafik och parkering. 
Som underlag för trafikfrågorna inom och i anslut-
ning till Regementsområdet finns Trafiknätsanalys, 
Linjenätsutredning för kollektivtrafik, Gång - och 
cykelvägsplan samt Parkeringsnorm för Borås. 

Öppna möjligheter för långsiktiga trafik-
lösningar

Götalandsbanan
Götalandsbanans sträckning berör programområdet. 
Efter samrådet undantas delar av programområdet 
från godkännande med hänsyn till pågående utred-
ningsarbete avseende sträckningsalternativ för Göta-
landsbanan.

Sedan hösten 2007 har Borås Stad gått vidare med 
de alternativa sträckningar som Banverket redovisat i 
förstudien och låtit en konsult titta i detalj hur man 
ska angöra Borås med en Götalandsbana och vad det 
får för konsekvenser för staden. 

Vägtrafikutbyggnad
Därtill beaktas de trafiksamband som behövs till 
framtida bebyggelseområde från kommande sträck-
ning av riksväg 27 in mot regementsområdet. De 
idéer till trafiklösningar som framkommit i studierna 
av Pickesjöområdet är möjliga att ansluta till planpro-
grammets redovisade trafiknät.

Trafikstruktur

Biltrafik
Principen för regementsområdets trafikstruktur är 
att området ska vara väl tillgängligt från riksväg 40 i 
norr, Varbergsvägen i öster och nya riksväg 27 i söder. 
Huvudstråken i trafiknätet är två stråk i nord-sydlig 
riktning  och ett stråk i öst-västlig riktning. Både 
Älvborgsleden och Regementsgatan förlängs söderut 
från Göteborgsvägen. De sammanstrålar i södra delen 
av Kristiansfält med möjlighet till fortsatt förbindelse 
söderut på västra sidan järnvägen till nya riksväg 27 
på knappt en kilometers avstånd.

Från Varbergsvägen till Regementsgatan redovisas en 
ny förbindelse genom norra delen av kvarteret Vin-
rankan i enlighet med Trafiknätsanalysen för Borås. 
Den förbättrar den övergripande trafikstrukturens 
funktion och avlastar bostäderna på Göta genomfarts-

trafik, såväl längs nuvarande Regementsgatan som 
längs Varbergsvägen. Regementsgatans nya sträckning 
och korsningsutformningar ska utformas med hänsyn 
till dess funktion som genomfart/infart enligt Trafik-
nätsanalysen.   
Ny vägsträckning upp mot kasernområdet och vidare 
till korsningen med Älvsborgleden ansluts till Rege-
mentsgatans nya sträckning. Eventuellt kan den också 
förlängas till föreslaget bostadsområde på höjdpartiet 
i väster. Där finns möjlighet ansluta till trafiknätet för 
kommande utbyggnad i Pickesjöområdet.

Förbindelsen föreslås utformas med ny plankorsning 
med järnvägen.
Så länge det inte är avgjort om Viskadalsbanan på sikt 
kommer att ha kvar sitt nuvarande läge är det inte 
rimligt att satsa på en planskild korsning med järnvä-
gen. Ny planskild korsning med järnvägen kan skapas 
knappt en km söderut vid korsningen med nya riks-
väg 27. Möjligheten hålls också öppen att i framtiden 
tillskapa planskildhet med järnvägen genom att inte 
bygga bort möjligheten  till bro från kasernhöjden till 
Varbergsvägen.
Nuvarande järnvägskorsning i Regementsgatan före-
slås bibehållen för gång- och cykeltrafik. Möjlighet att 
skapa planskildhet finns om Viskadalsbanans läge blir 
bestående.

Busstrafik
Hållplatser för kollektivtrafik finns idag utmed Göte-
borgsvägen och inom Göta 
Bostads- och verksamhetsutbyggnaden får sådan 
omfattning att underlag för busslinje genom området 
bedöms kunna inrättas. 
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Nuvarande stadsbusslinjenät
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Busstrafik till Regementet planeras redan nu. Den 
stadstrafiklinje som trafikerar Göta kommer från au-
gusti 2008 att angöra Regementet en gång per timma. 
Principerna för vägnätet inom området och sam-
banden med omgivningen ger goda förutsättningar 
för kollektivtrafikförsörjning. Linjesträckningar kan 
utvecklas i takt med den etappvisa utbyggnaden. 

Gång- och cykeltrafik
Nuvarande separerade cykelförbindelser mot Rege-
mentsområdet utgörs av gång- och cykelbanan utmed 
Göteborgsvägens norra sida.
Genom den omfattande utbyggnaden av gång- och 
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cykelvägnätet nätet inom Borås kommer separerade 
förbindelser att kunna erbjudas de oskyddade trafi-
kanterna i samtliga riktningar från regementsområdet.

Parkering
Parkeringsbehovet beräknas enligt parkeringsnormen 
för Borås. För bostäderna gäller12 bilplatser per 1000 
kvm bruttoarea i flerbostadshus respektive 13 platser  
för gruppbyggda småhus. För kontor gäller 17 bil-
platser per 1000 kvm bruttoarea. I detaljplanearbetet 
avvägs byggrätt och utrymmen för parkering.
Parkeringen ordnas primärt som markparkering i 
måttligt stora enheter och med en god miljögestalt-
ning/trädgårdskaraktär.

Service
Regementet är idag ett renodlat arbetsplatsområde 
och saknar därmed service för boende. Då det nya 
Regementet kommer att innehålla upp till 800 nya 
lägenheter ställer det krav på kommunal och kom-
mersiell service för att fungera som ett bostadsområde 
i staden.
Befintlig kommunal och kommersiell service framgår 
av servicekartan i bilagan.

Inför varje detaljplaneetapp ska övervägas vilka ser-
vicefunktioner som behöver inrymmas. Det gäller bl 
a förskolor och särskilda boendeformar som LSS och 
servicelägenheter för äldre.

Nuvarande servicebusslinjenät

Cykelvägnät i rött och tillkommande i blått
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teknisk försörjning

Teknisk försörjning finns utbyggd till regementsom-
rådet. Ledningsnäten har nyligen moderniserats och 
byggts ut av norra delen av området.
Vatten- och avloppsnätet har byggts ut i så att även 
anslutning av bebyggelse i nordväst är möjlig från 
ledningar vid Pickesjövägen. 
Lämpliga anslutningspunkter och ledningssträck-
ningar för tillkommande områden på Kristiansfält och 
mot järnvägen utreds i kommande detaljplanearbeten, 
liksom lämpliga lägen för transformatorstationer.
Området försörjs med fjärrvärme.

konsekvenser

Miljökvalitetsmål
Markanvändning enligt planprogrammet ger 
positiva effekter utifrån miljömålen. 
Natur- och kulturvärden skyddas, estetiska 
värden bevaras och har förutsättningar nyskapas, 
social värden skapas med naturnära arbetsplatser 
och bostäder i kulturmiljö. 
Det förhållandevis centrala läget och kombina-
tionen av arbetsplatser och bostäder begränsar 
arbetsresornas längd. Kollektivtrafikförsörjning 
finns liksom cykelförbindelser med omgivningen. 
Trafiksäkerheten tillgodoses inom området och i 
förhållande till omgivningen, bl a med utbyggda 
gång- och cykelförbindelser. 
Dagvatten kan omhändertas lokalt och uppvärm-
ning kan ske med biobränslebaserad fjärrvärme. 

Götalandsbanan
Efter samrådet undantas delar av programom-
rådet från godkännande för närvarande med 
hänsyn till pågående utredningsarbete avseende 
sträckningsalternativ för Götalandsbanan.

Om Viskadalsbanan inte blir kvar i sitt läge mel-
lan Regementsområdet och Göta, eller det Göta-
landsbanealternativ som löper mellan områdena 
avförs, försvinner barriären mellan stadsdelarna 
och ytterligare mark blir möjlig att ta i anspråk 
för bebyggelse.

Hälsa och miljö

Miljökvalitetsnormer
Ingen miljökvalitetsnorm  riskerar att överskridas 
p g a planen. Den ökade trafikalstring som ut-
byggnaden av bostäder och verksamheter medför 

markanvändning

Verksamheter och bostäder
Flertalet delområden avses inrymma såväl bostäder 
som verksamheter. Verksamheterna ska inte vara stö-
rande utan kunna samlokaliseras med bostäder. Inom 
området räknar man med 700-800 nya lägenheter.

Renodlade verksamhetskvarter förläggs i bullerstört 
läge vid järnvägen samt inom f d verkstadsområdet 
vid Älvsborgsleden. Inom f d verkstadsområdet tillåts 
verksamheter som inte erfordrar mer än 50 meters 
skyddsavstånd.

Kontorsverksamhet, utbildning och lätt industri är 
lämplig inom området.
En servicekärna finns inom befintlig bebyggelse i 
nordvästra delen av kasernområdet, där restaurang,  
gymnastiksal och samlingssal mm finns.

Planprogrammet anger områdets struktur och huvud-
drag. Nybebyggelsen samlas i enheter med möjlighet 
till etappvis utbyggnad. I detaljplanearbetet görs den 
närmare avvägningen av lämplig exploatering och 
utformning. 
Stråk hålls öppna för tillgängligheten till omgivande 
naturområden.

Nytt stadsdelcentrum
Ett nytt servicecentrum i kv Vinrankan knyter 
samman stadsdelen Göta med Regementsområdet. 
Området kan rymma såväl offentlig som kommersiell 
service.

Stadsbild
Den stadsbildsmässiga dispositionen ska syfta till att 
skapa ett sammanhållet  verksamhetsområde med en 
karaktärsfull befintlig och ny bebyggelse. Området 
ska annonsera  sig mot centrala staden,  ta tillvara det 
goda läget mot  Riksväg 40 och ges en attraktiv front 
mot Göta med respekt för regementsområdets kultur-
historiska värden. Kvarvarande vegetationsskärmar på 
sluttningar är viktiga för anblicken av området.
För kasernområdet är det karaktäristiska höjdpartiet 
Regementsparken viktigt både visuellt och för an-
ställda och boendes närrekreation. Parkens betydelse 
förstärks när bostäder tillkommer i kaserngårdens 
byggnader.

Den begränsade exploateringen med bostäder i sydöstra 
delen av  parken ska ske på ett sätt som inte begränsar 
tillgängligheten. (Området ingår i den del som undantas 
från godkännande m h t utredningen av Götalandsbanans 
sträckningsalternativ.) 
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bedöms inte kunna medföra risk för överskridan-
de av gränsvärden.

Skjutbanebuller
Ca en kilometer söder om uppdragsområdet finns 
Bråts övningsfält med skjutbanor. Buller från Bråt 
bedöms inte påverka markanvändningen inom pro-
gramområdet. Bullerberäkningar har utförts av WSP 
Akustik 2004. Beräkningarna visar att skjutning vid 
Bråt inte medför bullernivåer inom programområdet 
som överskrider gällande riktvärden. För flertalet va-
penslag klaras riktvärdena med god marginal även vid 
Kristiansfält, den närmast belägna delen av program-
området.

Skjutbanorna i nordvästra delen av området ska  avvecklas 
för att området ska kunna bebyggas. Lokalisering av ny 
samlad skytteanläggning ska tillståndsprövas. (Området 
ligger utanför den del som nu föreslås godkännas.)

Trafikbuller
Bullerstörningar förekommer inom vissa delar av 
området i norr och öster. Befintlig bebyggelse inom 
kasernområdet ligger på tillräckligt avstånd för att inte 
beröras av för höga ljudnivåer. 

Trafikbuller behöver studeras närmare för att bedöma 
om bullerdämpande åtgärder behövs om ny bebyg-
gelse placeras närmare Göteborgsvägen och riksväg 40 
än ca 75 meter, liksom för bebyggelse intill järnvägen 
och för kv Vinrankan mellan järnvägen och Varbergs-
vägen.
Vid järnvägen behöver även vibrationer beaktas.

Ny bebyggelse förläggs så att buller och andra stör-
ningar minimeras. Verksamheter förläggs närmast 
bullerkällorna och kan även bidra till att avskärma 
buller vid bostäder.

Föroreningar i mark
I fullmäktiges riktlinjer för I 15-området anges att om 
nya byggnader, aktiviteter och fritidsområden placeras 
inom delar där militären kan ha påverkat marken, ska 
området först miljösanerats. Inom programområdet 
har cisterner och bensinpumpar sanerats.

Skjutbanorna i nordvästra delen av området ska  av-
vecklas och marken/kulfången har sanerats. (Rapport 
2000-01-12 Rening av kulfång). 
(Området ligger utanför den del som nu föreslås godkän-
nas.)

Radon
I fullmäktiges riktlinjer för I 15-området redovisas 
att de plana partierna mot Regementsgatan gränsar 
mot ett område med förhöjd risk för markradon. 
Byggande inom dessa delar ska föregås av markradon-
undersökningar. Radonsäkert byggande kan bli 
nödvändigt. 

Hästhållning
Inom fastigheten Osdal, Kristiansfälts landeri, finns 
ett stall för 3 hästar och beteshagar. Ett avstånd på 
100 meter från stall och 50 meter från beteshagar till 
nya bostäder bör upprätthållas. Med hänsyn till att 
det är hästhållning i mycket begränsad omfattning 
bör dessa avstånd vara tillräckliga. Planprogrammet 
anger bostäder och verksamheter inom Kristiansfält. 
Erforderligt skyddsavstånd till befintligt stall utreds 
vidare i det fortsatta planarbetet och gränsen mellan 
bostäder och verksamheter inom Kristiansfält anpassas 
därefter.

Transporter av farligt gods
Riksväg 40 utgör primär transportled för farligt gods. 
Vägtransportflödet är mycket stort, dock utgör en stor 
andel av transporterna petroleumprodukter som tillhör 
de lägre riskklasserna. Riksväg 40 som är motorväg 
mellan Göteborg och Borås har hög trafiksäkerhet med 
god standard och bra vägunderhåll. En trafikplats, 
Tullamotet, ansluter till planområdet. Avståndet mellan 
programområdet och motorvägen varierar mellan ca 50 
och 100 meter. 
I gällande detaljplan från 2003 för norra delen av I 15-
området bedöms att planutformningen inte påverkas av 
riskerna förknippade med transporter av farligt gods på 
riksväg 40. 
Länsstyrelsens policy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods anges att 
riskhanteringsprocessen ska följas i detaljplaner inom 150 
meter från en farligt godsled. 
Föreslagen bostadsbebyggelse i nordväst är belägen drygt 
20 meter högre än motorvägen och åtskiljs från vägen 
av en brant bergskärning och vegetationszon. Då viss 
del av området ligger närmare vägen än 100 meter kan 
riskutredning behövas i detaljplanearbetet. (Området 
ligger utanför den del som nu föreslås godkännas.)

Magnetfält 
Det finns ett 130 000 volts ställverk invid Göteborgs-
vägen och 130 kV luftledning västerut längs Göte-
borgsvägen därifrån. Markförläggning av  ledningen 
pågår för närvarande. Det finns planer på att flytta 
ställverket till annan plats. I gällande detaljplan för 
norra delen av I 15-området finns planbestämmelse 
för två kvarter om att genomförandetiden börjar när 
ledningen markförlagts.
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BehovsBedömning 
En behovsbedömning har gjorts enligt Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken Omgivningsförutsättning-
arna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära 
för miljön, hälsan och hushållningen har redovisats i 
denna planbeskrivning. Markanvändning och be-
byggelse enligt planprogrammets riktlinjer bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan och inget 
område med skyddsstatus berörs. Slutsatsen är någon 
miljöbedömningsprocess med miljökonsekvensbe-
skrivning inte erfordras.

Motiven för denna bedömning  är:

Miljö
Det finns inga kända intresseområden vad gäller flora 
och fauna.
Det finns inga kända fornlämningar.
Planen utformas med hänsyn till natur- och kultur-
värden inom området.
Karaktäristiska vegetationspartier inom området ska 
bibehållas.

Hälsa/säkerhet
Risk för överskridande av miljökvalitetsnormer före-
ligger inte.
Bebyggelsen utformas med hänsyn till risker med farligt 
gods på riksväg 40. (Utanför området som nu föreslås 
godkännas.)
Tillåten markanvändning anpassas så att riktvärden 
för buller klaras.
Marken bedöms stabil (kompletterande geotekniska 
utredningar kan behöva göras för nya byggnader och 
anläggningar).
Normalradonmark inom större delen av området. Ett 
delområde på gränsen till högriskområde kan behöva 
byggas radonsäkert.
Markanvändningen, bostäder och verksamheter som 
erfordrar högst 50 meters skyddsavstånd, medför inga 
negativa miljökonsekvenser. 

Hushållning med naturresurser
Programområdet är ianspråktaget. Huvuddelen av 
marken är redan exploaterad. 
Programområdet berörs av riksintresseområde 
som hävdas för Götalandsbanan. Hänsyn har 
tagits till detta genom att berörda delar av pro-
gramområdet för närvarande undantas från 
godkännande.
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lande detaljplan för norra delen.
 
Huvudmannaskap för allmän plats
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 
Kommunen har ansvar för huvudvägnätet. 
Vägar inom Regementsområdet som inte tillhör hu-
vudvägnätet iordningställas av fastighetsägarna. 

Avtal
Planarbetet sker med plankostnadsavtal mellan Stads-
byggnadskontoret och Vasallen.
Inför plangenomförandet kan behov föreligga att upp-
rätta avtal mellan kommunen och I 15 Vasallen AB 
för att reglera genomförandefrågorna. Vasallen bidrar 
ekonomiskt, enligt särskilda avtal, till förbättringar i 
det externa vägnätet som förbättrar tillgängligheten 
till Regementsområdet.

administrativa frågor
 
Genomförandefrågor
 
Handläggning
Planprogrammet avses, efter programsamråd, fö-
ras till Kommunfullmäktige för godkännande då 
det strider mot tidigare fullmäktigebeslut 1998 
om I 15-områdets utveckling. Riktlinjerna anger 
endast användning för verksamheter, inte bostä-
der, och föreslaget bostadskvarter i nordväst ingår 
i Riktlinjerna som naturområde som bevaras för 
friluftsliv.
Efter programskedet kommer detaljplaneringen att 
ske i olika etapper och inleds med ändringen av gäl-

Planarbetsgrupp
Planprogrammet har upprättats i samarbete mellan 
Stadsbyggnadskontorets planavdelning och Kommun-
ledningskansliets Samhällsplaneringsavdelning och  i 
samråd med en planarbetsgrupp med representanter 
för kommunala förvaltningar  och I 15 Vasallen AB.

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

Tord Lundborg
Planchef

Ann-Marie Andersson
Planarkitekt

Kommunledningskansliet
Samhällsplaneringsavdelningen

Andreas Klingström
planeringsarkitekt
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samrådsredogörelse
Upprättad den 11 april 2008 med 
avseende på planprogram för Regementet, 
DEL AV OSDAL 3:2, Borås Stad, Västra 
Götalands län

Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20,  avseende planprogram för 
Regementet, DEL AV OSDAL 3:2, upprättat den 6 
juli 2007,  har ägt rum under tiden 24 augusti – 28 
september 2007 och har annonserats i Borås Tidning 
23 augusti 2007. Berörda markägare har underrät-
tats med brev till samrådet. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna 
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Sammanfattning
15 remissinstanser och 3 sakägare har framfört syn-
punkter på förslaget till planprogram under samråds-
tiden.

Överväganden efter samrådet
Utredningsarbete och alternativa sträckningsalternativ 
för Götalandsbanans begränsar möjligheterna att för 
närvarande fortsätta planarbetet för delar av pro-
gramområdet. Godkännande av programmet föreslås 
därför begränsat till de områden där nybebyggelse inte 
sker inom sträckningskorridorer för Götalandsbanan. 
Det gäller området vid kasernhöjden/Lagercrantz 
plats, området mellan kasernhöjden och Viskadalsba-
nan,  Kristiansfält samt kvarteret Vinrankan öster om 
järnvägen.
Riktlinjerna och avgränsningen av programområdet 
kan behöva ändras innan programmet senare god-
känns för övriga delar.

Följande ändringar har gjorts i de delar av 
programmet som nu kan godkännas:
På programkartan: 
Justering av vägdragning .
I beskrivningstexten:
Ändringar/kompletteringar i avsnitten 
Sammanfattning, Uppdrag och avgränsning, Göta-
landsbanan, Trafiksstruktur, Service, Verksamheter 
och bostäder, teknisk försörjning samt  Konsekvenser 
och Behovsbedömning
Ingen text har tagits bort p g a av att inte hela pro-
gramområdet föreslås godkänt. (De textavsnitt som  
enbart gäller delar som inte nu godkänns markeras 
med kursiv stil.)
Beslutsförslag

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att  avgränsad del av förslaget till planprogram 
tillstyrks och översänds till Kommunfullmäktige för 
godkännande som underlag för detaljplanearbete

Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovi-
sas och kommenteras nedan.

Remisspart

Remisspart Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P01 Kommunstyrelsen -

P02 Gatunämnden X 2007-10-15

P03 Lokalförsörjningsnämnden X 2007-09-18

P04 Miljöskyddsnämnden X 2007-09-26

P05 Kommundelsnämnden i 
Göta

X 2007-09-11

P06 Kulturnämnden X 2007-09-27

P07 Utbildningsnämnden

P08 Konsumentnämnden

P09 Lantmäterimyndigheten X 2007-09-07

P10 Borås Energi och Miljö AB X 2007-09-13

P11 Borås Energi Nät AB:s 
Styrelse

X 2007-08-30

P12 Fritids- och Turistnämnden X 2007-09-18

P13 TeliaSonera AB X 2007-09-18

P14 Vägverket Region Väst X 2007-09-14

P15 Banverket Västra Regio-
nen 

X 2007-09-26

P16 Räddningstjänsten X

P17 Polismyndigheten i  Västra 
Götaland

X 2007-09-18

P18 Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

X 2007-09-18

P19 Hyresgästföreningen i 
Södra Älvsborg 

P20 HSO i Borås X 2007-09-06

P21 Västtrafik Sjuhärad AB X 2007-09-17

P22 Posten AB

P23 Vattenfall X 2007-09-26

P24 Försvarsmakten X 2007-09-24

Sakägare Utan 
anm

Med 
anm

Svar datum

P25 I 15 Vasallen AB och 
Partima Västra AB

X 2007-09-27

P26 AB Bostäder X 2007-09-25

P27 Osdal 3:3, Kristiansfält X 2007-10-01
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P2 Gatunämnden
Med redovisad sträckning på Regementsgatan fyl-
ler den inte den funktion som genomfartsgata som 
avses i Trafiknätsanalysen. Att Regementsgatan leds 
genom det nya stadsdelscentrat är sämre ur trafiksä-
kerhetssynpunkt än att genomfartstrafiken leds söder 
om. Dessutom är det risk för att genomfartstrafiken 
genom Göta inte minskar i samma omfattning jäm-
fört med ursprunglig förbindelse i Trafiknätsanalysen 
som är genare med mindre korsningspunkter för den 
övergripande trafiken.
I avsnittet ”Gång- och cykeltrafik” är två av förbin-
delserna: Katrinebergsgatan - Särlaskolan och Peters-
bergsgatan - ridhuset utförda. GC-planen redovisar 
inte som framgår av texten en ny GC-bana utmed 
Bockasjögatan.  Bockasjögatan ingår i Trafiknätsana-
lysen inom 30-område vilket inte kräver separering av 
GC-trafik.

Kommentar
I kommande detaljplanearbete studeras kvarteret 
Vinrankans disposition närmare, bl a lämpligaste 
sträckning och utformning av Regementsgatan genom 
kvarteret och dess anslutningar mot Göta industri-
område och mot Älvsborgsleden. Beskrivningstexten 
kompletteras.
Texten i avsnittet gång- och cykeltrafik justeras. 

P03 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden är positiv till att det nya 
planförslaget ger möjlighet till bostadsbyggande. Vik-
tigt är då att det inom området ges plats för skol- och 
förskoleverksamhet. Även ytor för LSS-, äldreboende 
och annan kommunal service bör läggas in i planen.
Nämnden har ansvar för kommunens skogar och 
förutsätter att vägar samt utfarter dimensioneras så att 
virkestransporter från Pickeområdet säkerställs.

Kommentar
Avsnittet Service kompletteras med att behovet av ut-
rymme för kommunal service ska beaktas i varje etapp 
av kommande detaljplanering. 

P04 Miljöskyddsnämnden 
Buller
På berget kan man få ta hänsyn till buller från mo-
torvägen. Bullerstörningar från motorvägen behöver 
utredas ytterligare. Utryckningsverksamheten från 
ambulanscentralen får inte störa de nya bostäderna.
Natur
Miljöskyddskontoret har inget att erinra mot planpro-
grammet ur naturvårdssynpunkt.
Djurhållning
Skyddsavståndet till bostäder förefaller vara i minsta 
laget. “Bättre plats för arbete” anger 500 m avstånd 
från större djurhållning. Här kan 200 m vara rimligt 

eftersom det endast rör sig om fyra hästar.
Förorenad mark
Verksamheter inom området både på Regementsom-
rådet och Vinrankan kan ha förorenat marken. Sane-
ring av kända föroreningar har skett inom regementet 
men förutom vid skjutbanorna kan sanering bli 
aktuellt på fler ställen. Påträffas markföroreningar ska 
anmälan snarast göras till Miljöskyddskontoret.

Kommentar
Buller från motorvägen gäller bostäder på berget i 
nordvästra delen av programområdet, som undantas 
från godkännande. Motorvägen ligger inte närmare än 
150 meter från de delar av planprogrammet som nu 
föreslås godkännas och bedöms därför inte påverkas 
av buller från motorvägen.
Skjutbaneområdet ingår det område som nu undantas 
från godkännande av planprogrammet. Uppmärk-
samhet på förekomst av förorenad mark följs upp i 
kommande planering och byggande. 
Planprogrammet anger bostäder och verksamheter 
inom Kristiansfält. Erforderligt skyddsavstånd till 
befintligt stall utreds vidare i det fortsatta planarbetet 
och gränsen mellan bostäder och verksamheter inom 
Kristiansfält anpassas därefter.

P5 Kommundelsnämnden Göta
Området är ett attraktivt utvecklingsområde nära 
centrum och med närhet till riksväg 40 och riksväg 
27. Utveckling av kvarteret Vinrankan till ett service-
centrum gynnar stadsdelen Göta samt knyter samman 
det med Regementsområdet.
För att tillgodose servicebehovet för barnfamiljer bör 
förskola/skola finnas med i planeringen.
Kommundelsnämnden Göta är positiv till det före-
slagna planprogrammet för utveckling av Regementet. 
Nämnden vill särskilt framhålla att det inom området 
även uppförs fastigheter som innehåller hyresrätter. 

Kommentar
Avsnittet Service kompletteras med att behovet av ut-
rymme för kommunal service ska beaktas i varje etapp 
av kommande detaljplanering.

P6 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker planprogrammet. Kultur-
nämnden anser att planprogrammet är väl genomar-
betat med avseende på natur- och kulturvärden. En 
tydligare redovisning av grönstruktur och kopplingen 
till kringliggande strövområden kan dock behö-
vas. Det är också viktigt att betona att de mindre 
komplementbyggnaderna i trä bevaras då dess bety-
delse ur kulturmiljösynvinkel tydliggör områdets ur-
sprungliga funktion och karaktär. Regementsområdet 
utgör en värdefull kulturmiljö (plan- och bygglagen 3 
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kap 12) och får inte förvanskas.
Kulturnämnden understryker att det ar viktigt att 
området annonserar sig mot centrala staden
och tar tillvara det goda läget mot Riksväg 40, skapar 
en attraktiv kontakt med stadsdelen
Göta med respekt för regementsområdets kulturhisto-
riska värden.
Kulturnämnden instämmer i planprogrammets rikt-
linjer för att bevara natur- och kulturvärdena.

Kommentar
Den nya bebyggelsen gränsar mot omgivande grön-
områden som lätt nås via befintliga vägar och stigar. 
Stråk ut mot naturen ska beaktas i detaljplaneringen.
De mindre komplementbyggnaderna i trä omfattas 
för närvarande m h t det kulturhistoriska värdet av 
områdesbestämmelser som ska följas upp i detaljpla-
nearbetet. 

P10 Borås Energi och Miljö AB
Ett lokalt fjärrkylnät finns idag utbyggt till ett antal 
fastigheter inom området. Detta kan utökas och fjärr-
kyla erbjudas till nya fastigheter i området.
Alternativ placering av Lusharpans återvinningscentral 
erfordras. 

Kommentar
Teknisk försörjning beskrivs närmare i kommande 
detaljplanearbeten.
Lusharpans återvinningscentral ligger utanför pro-
gramområdet. Alternativ placering får utredas i annat 
sammanhang.

P11 Borås Energi Nät AB
Vi förutsätter ett fortsatt gott samarbete under 
planprocessen beträffande placering av transforma-
torstationer och mindre teknikbodar samt tillhörande 
ledningsstråk.
Eventuella kostnader för flyttning av anläggningar 
bekostas av exploatören/byggherren.
Beträffande 130 000 V:s ställverk har inledande dis-
kussioner förts med Stadsbyggnadskontoret. Vi förut-
sätter att dessa diskussioner samt att den kommande 
koncessionsansökan behandlas välvilligt av Borås Stad.
Kommentar
El och annan teknisk försörjning behandlas i samver-
kan i kommande detaljplanearbete.
Samhällsplaneringsavdelningen på Kommunlednings-
kansliet har uppdrag att utreda frågan om  ställverket.

P12 Fritids- och turistnämnden
Fritids- och turistförvaltning är positiv till en utveck-
ling av regementsområdet till en ny stadsdel i Borås.
Förvaltningen vill emellertid betona vikten av att 
skjutbanorna i delar av området avvecklas samt att 

hänsyn tas till att behålla så mycket som möjligt av 
friluftsområdet söderut.

Kommentar
Detta planprogram har en sådan avgränsning att 
friluftsområdet söderut inte påverkas. Stråk mot 
omgivande naturområde ska beaktas  i kommande 
detaljplaner.
Skjutbanorna ska avvecklas. Skjutbaneområdet ingår 
det område som nu undantas från godkännande av 
planprogrammet.

P13 TeliaSonera
Som framgår av bifogad lägeskarta har TeliaSonera 
många anläggningar inom aktuellt område. Det är 
svårt att bedöma hur dessa kommer att påverkas av 
föreslaget planprogram, vi får ta ställning till det i 
samråden inför de formella detaljplanerna.

Kommentar
Teknisk försörjning studeras och beskrivs närmare i 
kommande detaljplanearbeten.

P14 Vägverket
Det är en helt ny stadsdel som planeras, som kommer 
att byggas ut etappvis. Kollektivtrafikfrågorna är vik-
tiga att reda ut i kommande skede av planeringen t ex 
hållplatslägen och linjesträckning. Olämpliga resvanor 
kan grundläggas om kollektivtrafiken inte är tillräck-
ligt utbyggd i inledningsskedet (eftersom befolknings-
underlaget kanske saknas). Frågan om bilpooler och 
att eventuellt reservera parkeringsplatser för bilpooler 
är också lämpligt att lyfta fram i samrådsskedet.
I det fortsatta planarbetet är det önskvärt att i stora 
drag belysa inriktningen för den framtida markan-
vändningen för omlandet som angränsar till planom-
rådet i sydväst. Bl a för att kunna bedöma läget för 
stadsdelscentrum eller hur gröna områden lämpliga 
för promenad/cykling till olika målpunkter är lo-
kaliserade inom området. Hur “matchar” detta till 
framtida utveckling utanför planområdet.
För den pågående planeringen av nya väg 27 är det 
önskvärt att få en realistisk bild av invånarantal och 
verksamheter i området, egentligen hela utrednings-
området som pekas ut i ÖP.
I det fortsatta planarbetet bör även en bul-
lerutredning göras för att klargöra det sam-
manvägda trafikbullret av väg 40 och den kom-
mande Götalandsbanan och eventuell påverkan 
på bostäder i den norra delen av planområdet.                                                                                        
                                                
Kommentar
Busstrafik till Regementet planeras redan nu. Den 
stadstrafiklinje som trafikerar Göta kommer från au-
gusti 2008 att angöra Regementet en gång per timma.
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Principerna för vägnätet inom området och sam-
banden med omgivningen ger goda förutsättningar 
för kollektivtrafikförsörjning. Linjesträckningar kan 
utvecklas i takt med den etappvisa utbyggnaden. Håll-
platslägen beaktas i kommande detaljplaner.
Anordnade av bilpooler regleras inte i detaljplan men 
kan aktualiseras i anslutning till planarbetet. Parke-
ringsytor för det bilplatsbehov som alstras av kom-
mande bebyggelse beaktas i detaljplaneringen. 
Lokalisering av stadsdelscentrum till kv Vinrankan 
bedöms lämplig för att knyta samman befintliga 
bebyggelsen på Göta med utvecklingen av Regements-
området. 
Den nya bebyggelsen gränsar mot omgivande grön-
områden som lätt nås via befintliga vägar och stigar. 
Stråk mot naturen beaktas i kommande detaljplaner.
Borås Stad har nyligen upphandlat en trafiknätsanalys 
avseende framtida trafiknät och bebyggelsestruktur. 
Analysen kommer att utföras under 2008. Framtida 
exploatering av områden sydväst om Regementsområ-
det kommer att inrymmas i denna analys.

P15 Banverket
Närhet till järnväg
Planprogramområdet innefattar Viskadalsbanan samt 
framtida sträckningar av Götalandsbanan.

Riksintresse
Viskadalsbanan och framtida sträckningar av Göta-
landsbanan är av riksintresse för kommunikationer.

Framtida sträckningar av Götalandsbanan
Planprogramområdet för Regementet berörs av sträck-
ningar av Götalandsbanan. Banverket ser positivt på 
att det i programhandlingen anges att ”… Regements-
området kan planeras så att framtida möjligheter avse-
ende trafikstrukturen och Götalandsbanan hålls öppna”.
Borås Stad kommer så som anges i programhandling-
en, att utreda hur framtida sträckningar av Götalands-
banan får för konsekvenser för markanvändningen i 
Borås Stad. Banverket kommer att delta i detta arbete. 
Vi vill framhålla vikten av att den kommande sam-
rådshandlingen inväntar denna utredning, för att få 
övergripande underlag som aktuellt programområde 
kan utvecklas utifrån.
Banverket noterar dock att kartmaterialet för framtida 
sträckningar av Götalandsbanan inte utgår från den 
principiella profilen i Banverkets förstudie.

Trafik och säkerhet
I planprogrammet anges trafikförsörjningen för 
Regementsområdet som mycket viktig. Banverket vill 
framhålla vikten av att visa trafiken och tillgänglighe-
ten över Viskadalsbanan särskild hänsyn.

Korsningar med Viskadalsbanan
I dagsläget finns 5 korsningar med Viskadalsbanan 
inom och i angränsning till planprogramområdet, 
som Banverket bedömer påverkas av planprogram-
met. (Se bifogad karta för befintliga korsningar med 
Viskadalsbanan.) Korsningarna har skydd som är av 
olika standard och säkerhetsnivå.
Tillgänglighet till och från Regementet från öster 
begränsas av Viskadalsbanan och av de plankorsningar 
som finns idag. Behov av nya korsningspunkter med 
järnvägen och separering av trafikslagen illustreras i 
programmet.
Enligt kommunens förslag medför planprogrammet 
för Regementet;
Stängning av befintlig plankorsning med helbomsan-
läggning vid Regementsgatan för fordonstrafik.
Ny planskild korsning för gång- och cykelbana vid 
dagens korsning vid Regementsgatan.
Ny plankorsning, belägen i höjd med det nya stads-
delscentrumet (som i framtiden kan bli planskild).
Ny planskild korsning i samband med utbyggnaden 
av väg 27.
Det är exploatering/utvecklingen av Regementet som 
skapar behov av nya korsningspunkter. Ett stads-
delscentrum på den östra sidan om Viskadalsbanan 
skapar en målpunkt som medför behov av att korsa 
järnvägen. Till dess mer kunskap om sträckningar av 
Götalandsbanan har tillkommit är Viskadalsbanan i 
befintligt läge en förutsättning för planen.
Plankorsningar i sig innebär en barriäreffekt vid 
fällda bommar (väntetider, kölängder för fordon- och 
gc-trafik). Detta behöver belysas och konsekvensbe-
skrivas/utredas. Följande frågor bör besvaras i den 
fortsatta planeringsprocessen.
Hur mycket trafik alstras av planen? Andelen tung tra-
fik? Hur ska trafiken ledas? Hur ser räddningstjänsten 
på utryckningsvägar till området? Är en ny plankors-
ning, i höjd med stadsdelscentrumet, tillräcklig? Eller 
ska den vara planskild från början?

Avslutning
I övrigt tycker Banverket att programhandlingen är 
utarbetad på en anpassad nivå till de förutsättningar 
och osäkerheter som finns i området. Det finns dock 
ett flertal aspekter såsom trafiksäkerhet och framtida 
Götalandsbanan, som måste visas särskild hänsyn. 
Banverket förutsätter att planen inväntar utredningen 
för Götalandsbanan.
Banverket ser framemot att delta i den fortsatta plane-
ringsprocessen.

Kommentar
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Med hänsyn till pågående utredningsarbete avseende 
Götalandsbanans sträckning genom Borås föreslås att 
endast de delar av programområdet för Regementet 
godkänns som inte berörs av alternativa sträckningar 
av Götalandsbanan som studeras.
Avseende Viskadalsbanans barriäreffekt bedöms den 
vara begränsad p g a att järnvägstrafiken inte är så 
frekvent. Räddningstjänsten har inte framfört någon 
erinran mot planprogrammet.
Borås Stad har upphandlat en trafiknätsanalys av-
seende framtida trafiknät och bebyggelsestruktur. 
Analysen kommer att utföras under 2008. Underlag 
och resultat kommer att ge möjlighet att besvara frå-
geställningarna biltrafiken och bedöma  barriäreffekter 
vid järnvägen.

P17 Polismyndigheten i Västra Götaland
Planen syftar att utveckla Regementsområdet till en 
ny stadsdel i Borås med såväl bostäder som annan 
verksamhet.
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de pla-
neras med tanke på belysning, plantering, mörker etc 
så att tryggheten upplevs som mycket hög.
Ur ordningssynpunkt bör vistelseytorna vara öppna så 
att övervakning underlättas.
När det gäller biltrafik i området så måste den 
planeras med anslutningsvägar till nuvarande rv 40 
och förhoppningsvis framtida rv 27. Man måste vara 
vaksam med att trafiken från Göta kan öka då den 
förbindelsen mot Älvsborgsleden planeras.
Parkeringsplatser i Borås Stad är för många ett stort 
problem. Det är viktigt att dessa är så väl tilltagna 
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 på ett sätt att de lätt kan 
hållas under uppsikt. Inga skymmande buskage eller 
träd som hindrar insyn och under mörker ska plat-
serna vara väl tilltagna.

Kommentar
Parkeringsplatsernas antal ska dimensioneras enligt 
parkeringsnormen för Borås.
Utformningen med hänsyn till trygghet ska beaktas i 
kommande detaljplanering och projektering.

P18 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen tillstyrker programförslaget som innebär 
att ett område med både strategiskt läge och goda 
potentialer kan utvecklas till en ny stadsdel. Dock 
måste kommunen i det fortsatta planarbetet försäkra 
att hälsa och säkerhet både för boende och verksamma 
inom området är utrett tillfredsställande enligt det 
som beskrivs nedan.
Motiv för bedömningen

Risker
I programmet nämns närheten till Rv 40 som är en 
primär transportväg för transporter av farligt gods. En 
riskutredning behövs med tanke på att området ligger 
inom 150 meter från vägen eftersom den tidigare 
bedömningen av risker förknippade med farligt gods 
gjordes då Regementsområdet endast var tänkt för 
verksamheter.

Buller
I det fortsatta planarbetet för norra delar av program-
området som ligger nära Göteborgsvägen ska stör-
ningar från trafikbuller utredas.

Hästar
Bättre plats för arbete och Allergiutredningen (SOU 
1989:76) har föreslagit minst 500 meters skyddsav-
stånd till bostäder, skolor m.m. I praktiken har dock 
200 meter ofta beaktats som ett lämpligt skyddsav-
stånd, framför allt för att undvika spridning av lukt 
och flugor samt andra stöningar. Eftersom allergener 
visat sig spridas på ganska stora avstånd, 200-500 
meter, men i låga halter, bör 200 meter uppfyllas även 
ur allergisynpunkt.
Länsstyrelsen anser att avsteg från detta skyddsavstånd 
behöver föregås av en utredning som visar att ett 
kortare avstånd kan accepteras utan att olägenheter 
uppkommer från exempelvis gödselhantering, sprid-
ning av allergener m.m. Bedömningen bör grundas på 
hur stor hästverksamheten är, förhärskande vindrikt-
ning m.m.
Synpunkter att beakta
Förorenad mark
Området har varit militärt område och försvarsmak-
ten är därför ansvarig för att inventera de förore-
ningarna som kan ha uppkommit. Det är viktigt att 
inventering även görs för ”gamla lägen” där hantering 
har skett av kemikalier, bränsle och även för andra 
risker. Detaljplanering behöver redovisa vilka invente-
ringar, provtagningar och saneringar som har utförts. 
Eftersom området i huvudsak planeras för bostäder 
bör föroreningshalten inte överstiga riktvärdena för 
känslig markanvändning.

Robusthet
Trots det strategiska läget ligger området idag som en 
ö i staden på grund av den tidigare markanvändning-
en. För att skapa en god social miljö är t ex trygghet, 
närhet till service och kommunikationer och utform-
ning av närmiljön av betydelse. Frågor angående kom-
munal och kommersiell service för att området ska bli 
”robust” behöver hanteras i planskedet. Särskilt med 
tanke på behov av förskola/skola inom området eller 
behov av säkra skolvägar som innebär att barn kan ta 
sig till och från skolor och fritidsaktiviteter på trygga 
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och säkra gång- och cykelvägar.

Kollektivtrafik
Det krävs ett visst resandeunderlag för att möjlig-
göra en tillfredsställande kollektivtrafik. Den tänkta 
utbyggnadstakten bör relateras till förutsättningar 
för att så snabbt som möjligt erbjuda de boende en 
fungerande kollektivtrafik och därmed bidra positivt 
till minskning av bilberoendet.

Synpunkter i övrigt
Grönstruktur
Länsstyrelsen anser att det behövs en tydligare redovis-
ning hur föreslagen grönstruktur och koppling till de 
närliggande strövområdena ser ut.

Kulturmiljö
Även bevarande av de mindre komplementbyggna-
derna i trä kan vara värdefullt ur kulturmiljösynvin-
kel. På så sätt kan områdets ursprungliga funktion och 
karaktär tydliggöras.

Kommentar
Buller från motorvägen gäller bostäder på berget i 
nordvästra delen av programområdet, som undantas 
från godkännande. Motorvägen ligger inte närmare än 
150 meter från de delar av planprogrammet som nu 
föreslås godkännas och bedöms därför inte påverkas 
av buller från motorvägen. Risk- och bullerutred-
ning görs när förutsättningarna för övriga områden 
klarlagts m h t Götalandsbanan och blir aktuella för 
fortsatt planering. 
För området mellan kasernhöjden och Viskadalsbanan 
anger planprogrammet verksamheter och bostäder. 
Utifrån föreslagen bebyggelsedisposition i kommande 
detaljplanearbete studeras bullerfrågan.
Planprogrammet anger bostäder och verksamheter 
inom Kristiansfält. . Erforderligt skyddsavstånd till 
befintligt stall utreds vidare i det fortsatta planarbetet 
och gränsen mellan bostäder och verksamheter inom 
Kristiansfält anpassas därefter.
Skjutbaneområdet ingår det område som nu undantas 
från godkännande av planprogrammet. Uppmärk-
samhet på förekomst av förorenad mark följs upp i 
kommande planering och byggande. 
Busstrafik till Regementet planeras redan nu. Den 
stadstrafiklinje som trafikerar Göta kommer från au-
gusti 2008 att angöra Regementet en gång per timma. 
Principerna för vägnätet inom området och sam-
banden med omgivningen ger goda förutsättningar 
för kollektivtrafikförsörjning. Linjesträckningar kan 
utvecklas i takt med den etappvisa utbyggnaden. 
Den nya bebyggelsen gränsar mot omgivande grön-
områden som lätt nås via befintliga vägar och stigar. 
Stråk ut mot naturen ska beaktas i detaljplaneringen.

De mindre komplementbyggnaderna i trä omfattas 
för närvarande, m h t det kulturhistoriska värdet, av 
områdesbestämmelser som ska följas upp i detaljpla-
nearbetet. 

P21 Västtrafik AB
Västtrafik är angelägna om att planprogrammet tillgo-
doser kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Västtra-
fik önskar därför få vara med i planeringsarbetet i ett 
tidigt skede.
Det är viktigt att planera framkomlighet, placering av 
hållplatser, m.m. för att tillgodose alla intressegrup-
per i området och att få en kollektivtrafik som är så 
optimal som möjligt.

Kommentar
Den stadstrafiklinje som trafikerar Göta kommer 
från augusti 2008 att angöra Regementet en gång per 
timma. Principerna för vägnätet inom området och 
sambanden med omgivningen ger goda förutsättning-
ar för kollektivtrafikförsörjning. Linjesträckningar 
kan utvecklas i takt med den etappvisa utbyggnaden. 
Hållplatslägen beaktas i kommande detaljplaner.

P24 Försvarsmakten
 Bakgrund
Verksamheten vid Bråts skjutfält pågår såväl vardagar 
som helgdagar. Dagtid, kvällstid och nattetid nyttjas 
fältet för skjutning med finkalibrig ammunition men 
även för grovkalibrig ammunition och sprängning. 
Den största nyttjaren av fältet är Hemvärnet, Elfs-
borgsgruppen.
P 4 ser ingen anledning att direkt motsätta sig planen 
med har följande kommentarer till planprogrammet.
 Synpunkter på planprogrammet
Kommunen bör ta i beaktande att området under 
vissa tider kan vara utsatt för buller från den militära 
verksamheten vid Bråts skjutfält. Man bör ta i beak-
tande att etableringen i de södra delarna under vissa 
förutsättningar kan utsättas av bullernivåer som är i 
paritet med de av Naturvårdsverket fastställda riktvär-
den. De södra delarna bedöms omfattas av bullernivå-
er överstigande 60 dBA Max. Därför bör kommunen i 
sin planering ha skottbullerproblematiken i beaktande 
vid den fortsatta planeringen. P 4 bistår gärna kom-
munen i dessa frågor.
Dock ser P 4 att det åligger kommunen att göra 
avvägningen utifrån befintliga riktvärden huruvida 
fastighetens läge och boende på fastigheten är i enlig-
het med det långsiktliga målet om god bebyggd miljö, 
men även överväga huruvida fastighetens bullernivåer 
kan betecknas som olägenhet för människa i enlighet 
med miljöbalken.

Kommentar
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Bråts övningsfält med skjutbanor är beläget ca en kilo-
meter söder om uppdragsområdet. Buller från Bråt 
bedöms inte påverka markanvändningen inom pro-
gramområdet. Bullerberäkningar har utförts av WSP 
Akustik 2004. Ur beräkningarna kan utläsas att skjut-
ning vid Bråt inte synes medföra bullernivåer inom 
programområdet som överskrider Naturvårdsverkets 
riktvärden. För flertalet vapenslag klaras riktvärdena 
med god marginal även vid Kristiansfält, den närmast 
belägna delen av programområdet.

Sakägare
P25 Osdal 3:2 och 3:4 / Vasallen AB och Partima 
Västra AB
Ägarna till fastigheterna Osdal 3:2 och 3:4 har föl-
jande synpunkter på planprogrammet:
Sidan 3, kartan illustrerar huvudstruktur på vägnätet. 
Föreslagen vägdragning  sydost om Kristiansfält, från 
Älvsborgsleden upp mot stadsdelscentrum förefaller 
oekonomisk då den på en del på halva sträckan endast 
genererar enkelsidig byggrätt.
Sida 4 under Natur och kulturvärden, 1:a stycket, sis-
ta meningen bör kompletteras med ”Del av” området 
utgör en sådan värdefull kulturmiljö….. då det endast 
rör sig om en liten del av planområdet, i vår ägo, som 
har värdefull kulturmiljö (närmast kaserngården).
Sidan 5 under Riktlinjer för att bevara natur- och kul-
turvärdena, anges De kulturhistoriskt värdefulla lägre 
byggnaderna söder om kaserngården. Avses samtliga 
byggnader? Enligt vår mening bör det utredas vilka 
byggnader som kan anses värdefulla.
Sidan 7 under Gång- och cykeltrafik anges att Re-
gementsgatan erhåller gång- och cykelbana från 
Göteborgsvägen fram till järnvägsövergången, och 
är illustrerad på vår mark. Gc-banan måste anses ha 
sådan övergripande karaktär, då den förbinder andra 
stadsdelar med centrum, att vi inte ska bekosta dess 
utbyggnad.
Sidan 11 under Huvudmannaskap för allmän plats, 
ger skrivningen intryck av att endast Regementsgatan 
kommer erhålla kommunalt huvudmannaskap. Det 
bör förtydligas med att på kartan samtliga utritade 
vägar blir kommunala.

Kommentar
Principen för regementsområdets trafikstruktur är att 
området ska vara väl tillgängligt från riksväg 40 i norr, 
Varbergsvägen i öster och nya riksväg 27 i söder. Före-
slagen vägdragning sydost om Kristiansfält motiveras 
av att kunna skapa ett bra samband från Regements-
gatan och söderut med möjlighet till fortsatt förbin-
delse på västra sidan järnvägen till nya riksväg 27.
Beskrivningen på sidan  4 ändras till ”Inom program-
området finns sådan värdefull kulturmiljö som avses 
i plan- och bygglagen 3 kap 12 § och inte får för-

vanskas. Kulturvärdena beskrivs kortfattat i följande 
denna beskrivning och riktlinjer för bevarande avges.”
De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder 
om kaserngården avser dels de byggnader söder om 
kaserngården som i byggnadsstil med putsade fasader 
har sammanhang med kasernerna och dels träbyggna-
der i anslutning till dessa och invid brigadbyggnaden. 
De har alla bedömts ha omfattas alla för närvarande 
av områdesbestämmelser upprättade 1999 m h t det 
kulturhistoriska värdet. Områdesbestämmelserna ska 
följas upp i detaljplanearbetet.
Programkartan visar den principerna för sträckningen 
söderut i Regementsgatans förlängning som berör Va-
sallens mark. Gång- och cykelbana längs Regements-
gatan ingår i gång- och cykelvägsplanen för centralor-
ten och är del i det övergripande nätet. 
Kommunen ska vara huvudman för gator som ingår 
i huvudvägnätet. För övriga gator får huvudman-
naskapet övervägas i kommande detaljplanearbeten. 
Beskrivningen justeras.

P26 Silverpoppeln 1 / AB Bostäder i Borås
Vi ser positivt på en exploatering av området. Vi anser 
dock att det är viktigt att detaljplanen utformas på 
ett sådant sätt att stadsradhuslägenheter kan byggas. 
Med tanke på dagens kostnadsnivå i kombination 
med hyresnivå och betalningsvilja är det viktigt att en 
avsevärd del av bruttoarean är uthyrningsbar. Vi ser 
också att marknära lägenheter med radhuskaraktär har 
en stor efterfrågan bland våra kunder. I vårt befintliga 
bestånd har vi ett begränsat antal radhuslägenheter, 
som har en mycket hög efterfrågan. I våra enkätun-
dersökningar får dessa bostäder alltid höga poäng 
och vi ser också att kvarboendet är större än i övriga 
beståndet. Detta stärker vår uppfattning om vad bor-
åsarna efterfrågar och är beredda att betala för.
Vi ser fram emot regementsområdets kommande 
exploatering, där vi hoppas vara en av flera aktörer.

Kommentar
Detaljplaneringen kommer att ske i flera etapper 
inom programområdet med olika bebyggelsekaraktär 
och olika hustyper.

P27 Osdal 3:3, Kristiansfälts landeri
Ägarna har funderingar mot att nya sträckningen av 
Regementsgatan, som visas något otydligt på kartan, 
är dragen genom vår trädgård med borttagande av 
våra stenmurar(kulturskyddade) som följd. Vi förut-
sätter att det är en grov skiss och inte visar dess riktiga 
sträckning.
Har beaktande av tillfart till vår fastighet gjorts. Vi 
innehar väg med servitut.
Har vi en enskild avloppsanläggning kommer vi ej 
att ansluta till den kommunala. Avloppet går idag till 
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kommunens nät, men vi är stämda av Vasallen att 
bygga ett enskilt avlopp. 

Kommentar
Programskissen visar en principiell sträckning som 
studeras närmare i kommande detaljplanearbete. Det 
finns ingen avsikt att göra intrång i trädgården på 
Kristiansfälts landeri. Tillfart och servitut beaktas i 
detaljplanearbetet. 
Kristiansfält och övriga delar av programområdet som 
inte är detaljplanelagda ligger idag utanför kommu-
nens VA-verksamhetsområde. Utbyggnad av teknisk 
försörjning studeras i kommande detaljplanearbete.

Stadsbyggnadskontoret 
Planavdelningen

Tord Lundborg   
Planchef

Ann-Marie Andersson
planarkitekt

Kommunledningskansliet 
Samhällsplaneringsavdelningen

Andreas Klingström
planeringsarkitekt



Besöksadress: Kungsgatan 55, 6 tr

Postadress: 501 80 BORÅS

Telefon(växel) 033-358000  

Fax: 033-353429

E-post:  stadsbyggnadskontoret@boras.se

Hemsida:  www.boras.se
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