
Sida 1 (2) 
  KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

  2017-06-12 
  
 
 
 
Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed  
till sammanträde  
 
Måndagen den 12 juni 2017, klockan 18.00 
 
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 
 sammanträdesrummet Säven 
 
 
Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av sekretessärenden kl. 18.00 – ca 18.05.  
Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl. 18.05. Det öppna sammanträdet  
inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 18.05 – 18.35. 
 
 
 
 
YVONNE PERSSON 
Ordförande MONICA SVENSSON 
                                                          Förvaltningschef 
 
 

 
 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls  
dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a §). 
 
 
 
Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 
Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30  
Allianspartierna träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhinder anmäls till Anita Gyllensten, tfn 033-35 38 54, 0702 23 90 89 eller  
via e-post: anita.gyllensten@boras.se 
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FÖREDRAGNINGSLISTA – SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 2017- 
  

 
1. Upprop och val av protokolljusterare      
 (Förslag: Anne-Marie Ekström med Else-Marie Lindgren som ersättare,  
  Justeringsdatum: Onsdagen den 14 juni 2017) 
 
2. Sekretessärenden 

   
3. Allmänhetens frågestund 
   

 4. Administrativa ärenden:   
4.1 Förvaltningschefen informerar 

4.2  Extern granskning av LSS-boenden   Bilaga 

4.3 Månadsuppföljning och prognos t.o.m. 2017 Läggs på bordet  
 2017/SON0048 

4.4 Information om budget 2018:1 Sociala omsorgsnämnden Bilaga 

4.5 Kompetensförsörjningsplan Bilaga 

4.6 Remiss: Betänkandet svensk social trygghet i en globaliserad värld  Bilaga 

4.7 Strategi för Vision e-hälsa i Borås Stad Bilaga 

4.8 Medborgardialog om digital teknik och funktionsnedsättning-Information Bilaga 

4.9 Yttrande över granskning detaljplan Regementet, Osdal 3:4 Bilaga 

4.10 Yttrande över samråd detaljplan Centrum, Saturnus m. fl Bilaga 

4.11 Tillförordnad förvaltningschef under semesterperioden sommaren 2017 Bilaga 

 
 

    5. Anmälningsärenden: 

5.1 Redovisning av delegationsbeslut   Bilaga 

 5.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser  Bilaga          
   

6. Övrigt 
 

 



 

 

 
Monica Svensson 
Förvaltningschef 
033-353661 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Extern Granskning av LSS-boenden 
Under våren 2017 har VOK i Västsverige AB på uppdrag av sociala 
omsorgsnämnden granskats åtta LSS-boenden i Borås stad. Nämnden har ansvar för 
uppföljning av verksamheternas kvalitet i de bostäder med särskild service enligt LSS 
som drivs av entreprenader likaväl som de som drivs i kommunens egen regi. Den 
externa granskningen är ett komplement till övrig pågående och löpande  
granskning/uppföljning. 
 
Totalt har åtta av stadens 45 LSS-boenden granskats. Vid Fyra av de granskade 
boendena ansvarar sociala omsorgsförvaltningen för driften, tre drivs av Frösunda 
omsorgs AB, ett av Nytida och det åttonde drivs som ett föräldrakooperativ.   
 
Granskningen har utgått från fyra områden. Social dokumentation, nattbemanning, 
personalkomptetens och bemötande samt ledning och styrning. Formen för 
granskningen har varit personliga besök av granskaren som besökt varje boende 
under minst en halvdag. Under besöken har dokumentation kontrollerats och frågor 
har ställts rörande dess innehåll. Dessutom har kortare observationer ägt rum. 
Personal, brukare och anhöriga har också intervjuats. Stor vikt har lagts på 
personalens egna berättelser och i de fall det varit möjligt har också anhöriga 
intervjuats. 
 
Resultatet visar att en majoritet av de åtta granskade boendena mycket väl uppfyller 
de krav som har ställts inom respektive område. Sammanfattningsvis har 
granskningen visat på att den sociala dokumentationen, nattbemanning, personalens 
kompetens/bemötande samt ledning och styrning i de allra flesta fallen håller god 
kvalitet. De flesta brister som har uppmärksammats är hanterbara och kan åtgärdas 
genom att handlingsplaner upprättas. I några fall gör granskaren den bedömningen att 
bristerna som framkommit varit så pass avvikande att Sociala omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder. Nämnden har utifrån rapporterade brister genomfört 
uppföljningsbesök på aktuellt boende och följer upp resultatet med en efterföljande 
åtgärdplan. 
 
  
Förslag till beslut 
Notera informationen och ge förvaltningen i uppdrag att följa upp, och säkra att 
årgärder vidtas där det uppmärksammats brister.  
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SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 



 

 

 
Monica Svensson 
Förvaltningschef 033-35 36 61 

 
BESLUT (FÖRSLAG) 

Sida 
1 (2) 

Datum 
2017-05-22 

Diarienummer 
2017/SON0083 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Information kring Budget 2018:1, Sociala omsorgsnämnden 
 
Sociala omsorgnämnden genomförde 25-26 april en budgetkonferens där nämndens 
uppdrag 2018 utifrån reglemente och behov presenterades. Sociala 
omsorgsförvaltningen gavs i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till 
Budget 2018 inför nämndens beslut den 22 augusti.  
 
Genomförd omvärldsanalys har identifierat följande utveckling i förhållande till 2017 
som kan komma att påverka nämndens tillgängliga resurser och behov av eventuella 
prioriteringar.  
 

• Behovet av LSS bostäder och servicebostäder Sol behöver fortsatt vara 
prioriterat i staden utifrån nämndens lokalplan.  

• Nationella ställningstagande kring Försäkringskassans förhållningssätt till vem 
som är berättigad till insatser enligt socialförsäkringsbalken kommer att föra 
med sig att fler personer ställs utanför det systemet och blir hänvisad till 
kommunala insatser enligt Sol eller LSS och därmed ökar nämndens 
kostnader.   

• De målgruppers behov som nämnden ska möta förändras. Under året 
kommer fler personer boende i gruppbostad enligt LSS eller Sol att uppnå 
pensionsålder och få behov av ökad omsorg och omvårdnad samt meningsfull 
sysselsättning. Detta samtidigt som den yngre generationen har ett förändrat 
behov utifrån funktionsnedsättning som ställer nya krav på kompetens, 
bostad och arbete. 

• Nationell ny lag träder i kraft då det gäller betalningsansvar i förhållande till 
hälso-och sjukvården och medför att bemanning och beredskap för att 
medverka till smidig vårdövergång ska utvecklas. 

• Rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens förväntas bli en fortsatt 
utmaning. Konkurrensen kring samma medarbetare finns både inom stadens 
olika förvaltningar och i våra grannkommuner. Lön, hälsa, och arbetsvillkor 
kommer att bli viktiga faktorer i att lyckas med rekrytering och i att behålla de 
medarbetare som redan finns inom nämndens område. 

• Att Borås Stad ställt sig bakom nationell Vision E-hälsa 2025 kommer att 
ställa krav på att en strategi arbetas fram i staden. Välfärdsteknik kommer att 
ställa krav på kompetens, teknik och utveckling inom många områden. 

 
Utifrån genomförd omvärldsanalys har behovet av nya äskanden identifierats. 
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1. Tvång i öppenvård 
2. Två nya gruppbostäder LSS 
3. Övervältring Försäkringskassan 
4. Nytt boende LSS/Sol på Sjöbo 

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen 
 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 

Kompetensförsörjningsplan 
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens 
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att 
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som 
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på 
rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och förvaltningarnas förmåga att 
långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för 
framtidens krav och förändringar. 

Förvaltningen har utarbetat tre utkast till kompetensförsörjningsplaner som inriktar 
sig mot omsorgspersonal (baspersonal), socionomer och legitimerad personal. 
Dessutom ingår HR chefen i en arbetsgrupp som ska arbeta fram 
kompetensförsörjningsplan för hälso- och sjukvårdspersonal i staden. Arbetsgruppen 
är dock pausad i avvaktan på KAL – gruppernas kommande förslag till handlingsplan 
för socialsekreterare och HSV-personal. Dessa planer kommer att revideras, 
integreras och fogas samman till ett dokument under hösten 2017. 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att färdigställa en 
kompetensförsörjningsplan som behandlas av nämnden under hösten 2017  

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Rigmor Hultberg 033-35 71 06 

2017-06-12 Dnr 2017/SON0070 

Sociala omsorgsnämnden 

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld. 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0388 

Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande med undantag för kapitlen om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshets-
kassor. Sociala omsorgsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med Arbetslivs-
nämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Utredaren lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i socialförsäkringsbalken 
(SFB) i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de 
svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår. Unionsrätten reglerar i samordnings-
förordningen 883/2004 att personer i gränsöverskridande situationer inte ska vara 
dubbelförsäkrade genom att vara berättigad till ersättning från flera staters socialför-
säkringsförmåner samtidigt som ingen ska sakna försäkringsskydd. Förslagen ger en 
bättre anpassning till EU-rätten. Vissa ändringar medför ökad tydlighet och förståelse 
för regelverket. Det föreslås ändringar för ökad rättssäkerhet. 

Förslagen kan innebära att det finns en viss risk för att vissa kommuner och landsting 
kan få ökade kostnader. 

Förslagen innebär endast marginell påverkan för Borås. 

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 

Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

YVONNE PERSSON 
Ordförande 

MONICA SVENSSON 
Förvaltningschef 

Bilaga: sammanfattning från betänkandet ”Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld.” 
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Catharina Hedén 
IKT-utvecklare 
033-35 82 01 
catharina.heden@boras.se Sociala omsorgsnämnden 

Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad 

Ärendet 
Den 11 mars 2016 beslutade Förbundstyrelsen för Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) att godkänna överenskommelsen med staten om vision e- 
hälsa 2025. Visionen utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete 
med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten:  
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 
i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt 
att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.  

Vision e-hälsa 2025 syftar också till: 
• Att med olika digitala stöd ta tillvara människors egna resurser och ge

alla en möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation.
• Att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara

på och utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre
hälsoresultat som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet.

• Att ökad satsning på digitalisering ska ge ändamålsenliga
verksamhetsstöd och säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård av god
kvalitet samt bidra till en utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som
arbetar inom verksamheterna.

• Att utveckla nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller
tjänster uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.

• Att digitaliseringen är ett verktyg för verksamhetsutveckling, öppnar
möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna,
bidra till nya och innovativa arbetssätt och utveckla
verksamhetsprocesserna.

I visionen beskrivs att en eller flera handlingsplaner för genomförande av 
vision e-hälsa 2025 ska tas fram gällande vad det gemensamma arbetet 

mailto:catharina.heden@boras.se
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IKT-utvecklare 
033-35 82 01 
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närmare ska innehålla och hur det ska utformas och drivas framåt i den 
beslutade samverkansstrukturen.  

Handlingsplanen för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 
har tre insatsområden: Regelverk, Enhetligare begreppsanvändning och 
Standarder. De tre insatsområdena och utveckling av en styr- och 
samverkansorganisation är grundförutsättningar för fortsatt utveckling av 
digitaliseringsarbetet i enlighet med Vision e-hälsa 2025.   

I handlingsplanen förtydligas att de ansvariga aktörerna staten, SKL, 
huvudmännen, enskilda vårdgivare m.fl. ska skapa nödvändiga 
förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens 
möjligheter. Detta måste ske i såväl det dagliga arbetet som i det långsiktiga 
förbättrings- och utvecklingsarbetet. Finansiering för egna insatser och 
åtagande åläggs respektive huvudman/aktör. 

Kommunstyrelsen i Borås Stad lämnade följande svar till SKL om 
överenskommelsen mellan staten och SKL om Vision e-hälsa 2025:  
Borås Stad har inför 2016 beslutat att öka sin satsning på digitalisering i enlighet med 
visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås Stads tjänster med hjälp av modern teknik 
görs mer tillgängliga och lätthanterliga, ett arbete som nu påbörjats.  

Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 kommer att kräva 
omfattande insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg, 
infrastruktur, utbildningar och förändrings- och utvecklingsarbete för Borås 
Stad. För detta arbete behöver en strategi för Borås Stads Vision e-hälsa och 
digitalisering 2025 och grundförutsättningar arbetas fram.   

Utifrån ovanstående framgår att en gemensam strategi för digitalisering och 
Vision e-hälsa 2025 för Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden behöver arbetas fram.  

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att föreslå att en gemensam strategi för 
digitalisering och Vision e-hälsa 2025, för Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

mailto:catharina.heden@boras.se
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IKT-utvecklare 
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äldrenämnden arbetas fram samt att översända beslutet till 
Kommunstyrelsen 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef  

Bilaga: Vision e-hälsa 2025 Sveriges kommuner och landsting 

mailto:catharina.heden@boras.se


























































Maria Svensson 
Verksamhetsutvecklare 
Tfn: 033 35 36 65 
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Sociala omsorgsnämnden 

Medborgardialog om digital teknik och 
funktionsnedsättning- Information 

Sociala omsorgsnämnden genomförde onsdagen den 10.e maj en dialog om digital 
teknik och funktionsnedsättning. Syftet med dialogen var att informera medborgarna 
om vad välfärdsteknologi innebär samt ta del av medborgarnas perspektiv och 
synpunkter kring tre frågeställningar gällande teknik. 

Målgruppen var främst brukare inom socialtjänsten och deras anhöriga, men även 
föreningsaktiva och övriga medborgare bjöds in för att delta. Sammanlagt deltog ca 
20 medborgare vid dialogen. Dialogen startade med en kort information om 
välfärdsteknologi. Deltagarna satt i grupper om ca 3-4 personer vid olika bord för 
diskussioner med Sociala omsorgsnämndens representanter. Diskussionerna utgick 
från nedanstående frågor och dokumenterades skriftligt. Sammanställningen kommer 
att skickas till de deltagare i dialogen som önskat återkoppling.  

I sammanställningen konstateras sammanfattningsvis att teknik är ett omfattande 
ämne som berör flera delar av vårt dagliga liv. Digital teknik används av många som 
stöd och hjälp i vardagen, men det finns svårigheter att veta vad som finns och hitta 
den teknik som passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap 
både hos brukare, anhöriga och personal behövs, likväl som support om/när tekniken 
inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar och kostnaden för tekniken är 
ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande av teknik i 
kommunala verksamheter. Och kanske viktigast av allt är att brukarens integritet, rätt 
till självbestämmande och säkerhet säkerställs. 

För resultat av medborgardialogen se bifogad sammanställning. 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Medborgardialog om digital teknik och 
funktionsnedsättning 

Medborgardialogens syfte 
Syftet med dialogen var att informera medborgarna om vad välfärdsteknologi innebär 
samt ta del av medborgarnas perspektiv och synpunkter kring tre frågeställningar 
gällande teknik. 

Metod och målgrupp 
Sociala omsorgsnämnden genomförde onsdagen den 10.e maj en dialog om digital 
teknik och funktionsnedsättning. Målgruppen var främst brukare inom socialtjänsten 
och deras anhöriga, men även föreningsaktiva och övriga medborgare bjöds in för att 
delta. Sammanlagt deltog ca 20 medborgare vid dialogen. Dialogen startade med en 
kort information om välfärdsteknologi. Deltagarna satt i grupper om ca 3-4 personer 
vid olika bord för diskussioner med Sociala omsorgsnämndens representanter. 
Diskussionerna utgick från nedanstående frågor och dokumenterades skriftligt. 
Sammanställningen kommer att skickas till de deltagare i dialogen som önskat 
återkoppling.  

Sammanfattning av synpunkter 

Hur kan digital teknik hjälpa dig som har en funktionsnedsättning? 
Flera av deltagarna berättade att de använder datorer, läsplattor och telefoner på olika 
sätt i sin vardag. En gemensam synpunkt är att tekniken kan bidra och ge stöd till 
personer med funktionsnedsättning på många olika sätt. En av deltagarna säger att: 
”Tekniken är ett oändligt hjälpmedel”. 
Med teknik kan många individuella behov lösas och bidra till ökad trygghet. Exempel 
på detta är digitala sensorer och larm, kameratillsyn, spisvakt samt snabbt få svar på 
frågor via webb och chatt. Vid ett bord diskuterades syftet med kameratillsyn och att 
den borde innefatta tvåvägskommunikation, att det finns möjlighet att se och höra 
den person som gör kameratillsynen för att vid behov ha möjlighet till dialog. Det 
uttrycktes även att: ”Det är viktigt för integriteten att man vet vilken tid tillsynen görs, tänk om 
man har besök” 

Ökad självständighet kan skapas tack vare teknik genom exempelvis olika typer av 
kalenderfunktioner och påminnelselarm som hjälper till att få en struktur på 
dagen/veckan och/eller som påminner om att det är dags för en aktivitet. Teknik kan 
även användas till att låna böcker själv via nätet och få levererat till hemmet, hjälp 
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med översättningar till/från andra språk, sköta bankärenden hemifrån, samt välja när 
man vill se ett TV-program. Digitala tavlor och talfunktion är viktigt för att klara sig 
självständigt i vardagen och en deltagare uttrycker att det vore enklare att åka buss om 
det fanns en talfunktion som informerar om när de olika bussarna går såsom på 
tågstationen. Duschrobot, matrobot och automatiska toaletter är andra praktiska 
hjälpmedel som kan vara till nytta i vardagen. 

Delaktigheten ökar genom att individen kan hålla kontakt med sina vänner och 
anhöriga och ta del av deras liv via Skype eller olika sociala medier såsom exempelvis 
Facebook, Instagram och Twitter. Det går även att hålla sig uppdaterad med lättlästa 
tidningar och ljudböcker. Genom att använda olika kommunikationshjälpmedel 
såsom datorer med talsyntes, röststyrning av teknik och pictogrambilder i appar finns 
större möjlighet att bli förstådd och göra sin röst hörd.  

Flera av deltagarna i dialogen berättade om att använda Skype och Facebook samt 
söka egen information på nätet och göra enklare ärenden. Många efterfrågade 
tekniska hjälpmedel som är enklare att använda och menade att teknik som utvecklas 
för funktionsnedsatta kan användas av alla medborgare. 

Teknik som efterfrågades var fler appar på svenska och en app för hälsa kopplat både 
till kost och motion, som kan utgå från personen och visa på vilken mat och hur 
mycket personen ska äta i förhållande till den rörelse och aktivitet personen utför. 
Det vore bra om appen även påminner om motionen och att den kan kopplas till 
Fysisk Aktivitet på Recept (FAR).  

Finns det några risker och hur kan vi i sådana fall hindra dem? 
Flera medborgare uttryckte att brukaren inte får känna sig tvingad till att använda 
tekniska hjälpmedel i stället för mänsklig omvårdnad. En av deltagarna uttryckte att: 
”Jag vill inte bli duschad av en robot 2025, jag vill att en människa hjälper mig om jag behöver.” 
Att ta hänsyn till brukarens behov, vilja och önskemål är grundläggande för 
införandet av all teknikanvändning.  

Många ser en risk i att den mänskliga kontakten ska minska och en deltagare uttryckte 
att: ”Man får inte digitalisera till ensamhet. Alla vill klara sig själva men ingen vill vara ensam”. 
Även om man använder en matrobot och på så sätt klarar att äta på egen hand, så 
vore det trevligt om en person frågade om maten smakar bra och som hjälper till om 
man sätter i halsen.  

Vi lever i ett informationssamhälle och personer med funktionsnedsättning kan ha 
stora svårigheter att sålla och sortera i all den information som finns digitalt. För 
mycket, och alltid uppdaterad, information till brukaren kan skapa ytterligare oro. 

En risk som diskuterades var att vi blir stillasittande när tekniken gör jobbet åt oss, 
såsom att dammsuga, handla över nätet, släcka alla lampor med ett tryck, etc. Hjärnan 
och kroppen behöver fysisk rörelse för att må bra. Teknik kan även vara en tidstjuv 
som tar tid från sociala sammanhang och därmed möten med andra och eventuellt 
nya människor. 

Flera av deltagarna uttryckte att sociala medier är bra för att hålla kontakten med nära 
och kära, men att alla som skriver på sociala medier inte alltid är trevliga utan skriver 
elaka saker. Ett hinder/filter som stoppar kränkningar och mobbning på mail, 
Facebook, sms och Twitter vore önskvärt enligt en av delatagarna.   
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En fråga som diskuterades vid i stort sett alla bord var om en ökad användning av 
teknik riskerar att skapa större klyftor i samhället eftersom vissa individer har svårt att 
ta till sig tekniken eller inte kan bekosta den. Förslag att teknik ska bekostas av 
kommunen efter beslut såsom ex bostadsanpassning och att tekniska hjälpmedel ska 
kunna lämnas in någonstans och återanvändas framhölls. Sistnämnda förslag skulle 
även bidra till förbättring utifrån ett miljöperspektiv.   

Vad kan kommunen göra för att utveckla den digitala tekniken? 
Åtkomst till Wifi, nätverk och fiber för att kunna använda olika typer av teknik fullt ut 
är grundläggande förutsättningar som flera av deltagarna menade är kommunens 
ansvar.  

Vidare diskuterades svårigheterna kring att hitta appar och tekniska hjälpmedel som är 
användbara för den enskilda individen. Det finns så mycket information om olika 
tekniska hjälpmedel, men hur ska den enskilde veta vad som är bra just för hen? 
Personer på hjälpmedelscentralen har mycket kunskap och arbetsterapeuter har ett 
ansvar i att utreda behov av hjälpmedel och kunna vägleda. Dock uttryckte flera av 
deltagarna att det behövs någon person i kommunen som har kunskap och kan ge 
information mer generellt också. En person som är uppdaterad och som kan utbilda 
och informera föreningarna så att de kan föra information vidare till sina medlemmar.  

Vid flera av borden diskuteras även support, att kommunen behöver anställa en 
person som kan komma till boende, daglig verksamhet eller hem till brukare för att 
hjälpa till om/när tekniken krånglar.  

Flertalet av deltagarna uttryckte att en viktig förutsättning för att användandet av 
teknik är kunskap. Kommunen bör ordna utbildningar och information både för 
brukare, anhöriga och personal och på så sätt skapa kunskap och en positiv syn på 
teknikanvändning. Det är viktigt att personalen får en ökad kompetens, då det många 
gånger är de som hjälper och stöttar brukaren med tekniken i vardagen, att komma 
igång med sitt användande. Detta kan med fördel ske i samarbete med de etablerade 
föreningar som finns men även mer utåtriktat för att nå fler, såsom kultur- och 
idrottsevenemang. Även enkla och tydliga manualer samt teknikcafé nämndes som 
framgångsfaktorer för information och ökad kunskap.   

Ytterligare en fråga som flera av deltagarna i dialogen tog upp var att man som elev i 
skolan får en läsplatta eller dator att använda under skolgången, både under skoltid 
och på fritiden. I skolan lär man sig att använda appar och olika program för att bli 
självständig. När man sedan lämnar skolan efter 21 års ålder, så ska läsplattan/datorn 
lämnas tillbaka och då har man inte den teknik kvar som man lärt sig. På daglig 
verksamhet får man tillgång till läsplatta/dator kanske bara någon gång per vecka, 
beroende på var man arbetar. Dessutom har personen inte tillgång till nätverket 
längre och kan därför inte spara ner saker eller skriva ut, utan att handledaren inom 
den dagliga verksamheten loggar in och hens konto används.  

Ett förbättringsförslag kring önskemål om en app som riktades till kommunen var en 
app för bokning och påminnelse av färdtjänst. Detta skulle öka både självständighet 
och delaktighet i samhällslivet för många.  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att teknik är ett omfattande ämne som berör 
flera delar av vårt dagliga liv. Digital teknik används av många som stöd och hjälp i 
vardagen, men det finns svårigheter att veta vad som finns och hitta den teknik som 
passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap både hos brukare, 
anhöriga och personal behövs, likväl som support om/när tekniken inte fungerar. 
Förutsättningar för teknik, ansvar och kostnaden för tekniken är ytterligare 
grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande av teknik i kommunala 
verksamheter. Och kanske viktigast av allt är att brukarens integritet, rätt till 
självbestämmande och säkerhet säkerställs. 
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Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts 
Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Rege-
mentsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostä-
der med en blandning av kontor, service och verksamheter 
samt ett nytt torg som social mötesplats. Syftet är också att 
nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk 
kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de 
befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och 
skyddas.

Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen i norr 
och Igelkottshöjden i söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen, och i väster av Brigadhuset och dess 
omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. Detaljplanen 
omfattar också ett vägområde som går söder om Brigadhuset 
och binder ihop detaljplaneområdet med Älvsborgsleden. 

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat 
den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detalj-
planen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet 
stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter 
när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde 
att Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs av 
riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 

För den del som nu skickas på granskning har Trafikverket 
meddelat att den inte berörs av Götalandsbanan och därför 
går planarbetet vidare med endast en del. Frågor som rör t.ex. 
trafiken till Tränningstorp kommer att tas med i nästa etapp 
av planen som kommer att arbetas vidare med när arbetet för 
Götalandsbanan kommit längre. 



DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 4

3. Gator och trafik 7

4. Teknisk försörjning 11

5. Mark 11

6. Vatten 12

7. Sociala perspektiv 13

8. Störningar på platsen 14

9. Planbestämmelser  14

10. Övergripande beslut 16

11. Konsekvenser 17

12. Planens genomförande 17

13. Administrativa frågor 22

Samrådsredogörelse 23

1. Yttranden från remisspart 23

2. Yttranden från sakägare 32

3. Synpunkter från övriga 33

Varför detaljplan? 34

1. När görs en detaljplan? 34

2. Innehållet i en detaljplan 34

3. Detaljplanens skeden 34



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats 
till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsom-
rådet. Syftet är att möjligöra byggnation av bostäder med en 
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt 
torg som social mötesplats. Syftet är också att ny bebyggelse 
ska byggas med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt till den 
befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla regements-
byggnaderna som bevaras och skyddas.

Planområde
Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts Plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen mot norr 
och Igelkottshöjden mot söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen. Mot väster avgränsas området av Brigad-
huset och dess omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. 
Detaljplanen omfattar också ett vägområde som går söder 
om Brigadhuset och binder ihop detaljplaneområdet med 
Älvsborgsleden. 

Gällande detaljplan
Det mesta av området omfattas inte av gällande detaljplan. 
Området har  dock områdesbestämmelser (laga kraft 1999-
07-01). En liten bit av detaljplaneområdet är omfattas av 
detaljplanen för del av Regementet, del av Osdal 3:2 (laga 
kraft 2009-10-19). 

Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige godkände i juni 2008 ett planprogram 
för Regementet. Utifrån det godkända planprogrammet gav 
Byggnadsnämnden i mars 2009 Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet 
med planprogrammet.

Preliminär tidplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2010 
Granskning Andra kvartalet 2017 
Antagande Tredje kvartalet 2017 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2017

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

Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2018.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet finns ett tiotal byggnader i lägre skala 
strax söder om Kaserngården som tidsmässigt, och i sin 
byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang med 
kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga rege-
mentsanläggningarna. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse planeras i kvartersstruktur som fasthåller 
mönsterplanen från regementsanläggningarna. Bland de 
bevarandevärda byggnaderna kring Mannerfelts Plats skapas 
byggrätter för två nya byggnader med maximalt fyra våningar 
som avser bibehålla rutnätsstrukturen inom det befintliga 
området och skapar ett offentligt torg med möjlighet för 
centrumverksamhet i bottenplanen. Söder om Mannerfelts 
Plats utformas två rutnätskvarter med södervända gårdar 
mot Igelkottshöjden med garage som lätt kan angöras 
under gårdarna. Dessa byggnader tillåts bli ca 6 våningar. 
Kvarterens maximala höjd kommer inte att överstiga 
byggnadshöjden för befintliga hus på Kaserngården. Ett 
ytterligare kvarter skapas mot väster med två längor mot 
vägen och garage under gården. Även detta kvarter tillåts bli 
ca 6 våningar.

Stadsbild och gestaltning
Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in den kulturhis-
toriska kasernmiljön och bygga vidare på strukturen från 
den historiska kvartersstadsmiljön med en hög arkitektonisk 
kvalitet. Uttrycket på byggnadernas fasad och byggnads-
material mot huvudgata och torget samt kring de historiska 
byggnaderna, ska gestaltas i material, färg, höjd och uttryck 
som tydligt förhåller sig till områdets kulturhistoriska 
byggnaders karaktär och uttryck. 

Ut till huvudgatan och torget skapas en tydlig stadskaraktär 
där byggnaderna går hela vägen ut till gatumarken och entré-
erna leder rakt ut på gångbanan. Fasaden mot innergårdarna 
kan dock gestaltas friare. På de byggnader där det tillåts sex 
våningar bör översta våningen göras indragen. Det är dock 
inget som regleras i detaljplanen.

Kring torget och den intilliggande delen av huvudgatan ska 
entréplan rymma publikvänliga funktioner (till exempel 
centrumfunktioner eller gemensamhetslokaler för boende) 
för att underlätta det sociala livet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017. 
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Sektioner från väster om torget (överst), torget (mitten) och öster om torget (nederst).

Vy över hur torget kan se ut i framtiden sett från norr (Peab, 2016).
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Kunskapsskolan sett från Kaserngården.

Mannerfelts Plats idag.

Komplementsbyggnad i trä.

Regementet förr.
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Historik och kulturmiljöer
Detaljplaneområdet hör till en del av det gamla Älvborgsre-
gementet som huserade inom området fram till 1997. Kvar 
från Regementstiden finns ett stort antal byggnader som 
ingår i en karaktäristisk mönsterplan med Kaserngården som 
central plats. Själva Kaserngården och dess monumentala 
byggnader har behandlats och skyddats i tidigare detaljplaner 
(laga kraft oktober 2009).

Inom planområdet och strax söder om Kaserngården finns 
ett tiotal byggnader i lägre skala som tidsmässigt, och i 
sin byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang 
med kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga 
regementsanläggningarna. Väster därom ligger Brigadhuset 
omgivet av ett fint trädbestånd av parkkaraktär som är 
viktigt att bevara. Intill stenhuset finns två faluröda komple-
mentbyggnader. 

Den stora strukturen som främst rör den bebyggelse som 
uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt och det är viktigt att 
byggnadernas särart bevaras.

Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsförbud 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. Bestämmelser om rivningsförbud 
m.m. på vissa byggnader finns kvar även i detaljplanen, men 
bestämmelser om marklovplikt är inte aktuellt inom detta 
planområde. 

De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder om 
kaserngården bevaras i den kommande utbyggnaden av 
området. De blir en viktig del i helheten och ger karaktär åt 
hela området.

Bostäder
I dagsläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet, 
men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300 nya 
bostäder. 

Arbetsplatser, offentlig service och 
kommersiell service
På Regementet finns arbetsplatser i form av kontor och en 
skola. Den nya planen möjliggör för skapandet av nya arbets-
platser i centrumverksamheterna. Bottenvåningen runt torget 
får inte inredas med bostäder och kommer därför att kunna 
generera arbetsplatser. Centrum ligger knappt två kilometer 
från planområdet och närmaste större mataffär ligger ca 
två kilometer från planområdet. Dit är det goda gång- och 
cykelmöjligheter. Ytterligare ytor för kommersiell service är 
något som kommer att finnas med i senare etapper. Även en 
förskola kommer finnas med i kommande etapper. Närmsta 

förskola när första etapperna av bostäderna är byggda blir 
förskolan på Islandsgatan. Dit är det ca en kilometer och det 
finns goda gång- och cykelmöjligheter. 

Tillgänglighet 
Området som ska bebyggas är relativt plant och kommer inte 
att ha brister i miljön som gör det svårt att ta sig fram för 
människor med funktionsvariation.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ansluter idag i norr till Älvsborgsleden med 
kommunalt huvudmannaskap med både biltrafik, cykel- och 
gångbana. Via Älvsborgsrondellen finns kopplingar till 
centrum och via riksväg 40 och gamla Göteborgsvägen 
finns kopplingar till Viared, Göteborg, Ulricehamn och 
Jönköping. Mot öster ansluter området till Regementsgatan 
via Kasernvägen (enskilt huvudmannaskap) med kopplingar 
till Varbergsvägen och Göteborgsvägen. Söder om detaljpla-
neområdet finns enskilda grusvägar mot Kristiansfält och 
Tränningstorp samt till Varbergsvägen. 

I planen förlängs Älvsborgsleden genom planområdet med 
trottoar och cykelväg. Två skarpa svängar utmed gatan 
fungerar som fartdämpande åtgärder. Vid detaljplanegränsen 
utanför planområdet mot öster föreslås en tillfällig vändplan. 
Planområdet möjliggör för kvartersgator på kvartersmark. 
Mot söder kommer det att finnas ett vägreservat som kan 
tas i anspråk om Regementsområdet byggs ut i ett senare 
skede och är primärt tilltänkt för busstrafik. Befintlig väg där 
vägreservatet ligger stängs av för bilar.

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtrafik. Älvsborgs-
leden som förlängs in i området kommer att ha trottoar på 
båda sidor av vägen. Naturområden ligger nära och är, precis 
som det centrala torget, målpunkter inom promenadavstånd. 
Borås centrum nås på ca en halvtimme till fots. Övergångs-
ställen över den kommunala vägen och kvartersgator 
kommer att finnas.

Cykeltrafik och cykelparkering
För cyklister finns bra pendelmöjligheter till jobbet eller till 
hållplatser för kollektivtrafik. Viared, Byttorp och centrum är 
områden som med cykel nås inom en kvart från planområdet. 
Cykelbanan från Älvborgsleden förlängs genom hela området 
längs vägen. Mot öster ansluts genom tillfällig cykel- och 
gångväg till Regementsgatan där befintlig cykelväg finns i 
dagsläget. Ny cykelväg planeras längs Majorsgatan och mot 
centrum. I samband med utbyggnaden av denna cykelväg ska 
också säkerheten vid järnvägskorsningen på Regementsgatan 
utredas för gång- och cykeltrafik. 
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Befintlig struktur biltrafik. 

Befintlig struktur kollektivtrafik.

Befintlig struktur biltrafik.

Befintlig struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.
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Befintlig struktur biltrafik. 

Framtida struktur kollektivtrafik.

Framtida struktur biltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Framtida struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.
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förbättringar i kollektivtrafikutbud och gång- och cykelmöj-
ligheter på sikt kan minska mängden bilresor till och från 
området (se även Trivector 2014).

Utredningen visar att med utgångspunkt i 2017 års trafik-
flöden och befintlig utformning är kapacitetsutnyttjandet så 
stort i Älvsborgsrondellen att det tidvis förekommer köbild-
ning i samtliga tillfarter. Detta gäller främst under eftermid-
dagens högtrafikperiod där dagens utformning bara precis 
klarar att aveckla dagens trafik utan att påverka huvudkör-
banorna på Riksväg 40. Dagens utformning bedöms utifrån 
dagens belastning inte klara ytterligare trafik. Med nuvarande 
utformning och ytterligare trafik skulle framkomligheten bli 
låg med långa köer och restider som följd. 

För att öka kapaciteten föreslås att Älvsborgsrondellen utökas 
till en tvåfältig cirkulation. En sådan ombyggnad gör att 
kapaciteten är tillräcklig och hindrar köbildning på Riksväg 
40 åtminstone fram till ca 2030. Rondellen tar höjd för en 
total utbyggning av Regementsområdet (1200 bostäder) och 
andra planerade bostadsprojekt inom Borås Stad. För ytterli-
gare detaljer se bifogat PM från Sweco (2017). 

Övriga övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket med 
ÅVS Noden. Denna studie har pågått i ungefär två år och 
planeras att avslutas efter sommaren 2017. Stadens förhopp-
ning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och 
en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. Med utgångspunkt från åtgärdsvals-
studien arbetar Borås Stad även med en utökad utredning av 
samtliga mot i syfte studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. 

Boås stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet 
med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta 
lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan komma 
att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter 
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska 
tydliggöra samarbetsformer och metoder. 

Riksintressen
Detaljplaneområdet ligger i flera av de utpekade korridorer 
där Götalandsbanan kan gå. Under 2016 gjorde exploatören 
och Trafikverket en bergssondering för att avgöra kvaliteten 
på berget under Regementet. Trafikverket har med utred-
ningen konstaterat att bergets kvalitet är sådant att Göta-
landsbanan ska gå under Regementet i tunnel. Inga övriga 
riksintressen berörs av planen.

På Varbergsvägen finns kopplingar till befintligt cykelnät mot 
centrum och Viskafors. Exploatören planerar för cykelgarage 
i alla bostäder och cykelparkering för besökande kommer att 
finnas vid torget. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns redan i området med busshållplats på 
Kasernvägen där linje 6 går till centrum med halvtimmes 
turtäthet. Västtrafik har meddelat att de vill förlänga buss 6 
in i området. När busshållplatserna finns närmare bostäder-
nas entréer förväntas det medföra minskat bilberoende då det 
blir enklare för invånarna att välja bussen redan från början. 

Om Regementsområdet i ett senare skede byggs ut ytterligare 
har Västtrafik tillkännagivit att de vill trafikera området med 
15 minuters trafik. Även det regionala bussbolaget, Nettbuss, 
är positiva till att dra linje 120, som i rusningstid trafikerar 
sträckan mellan Göteborg och Borås (Viared), till området. 
Vägarna inom planområdet är anpassade till en boogiebuss. 

Biltrafik och bilparkering 
Bilparkering kommer att finnas i garage under husen och 
innergården samt i två 3-plans parkeringshus i den nordliga 
delen om området. Exploatören planerar att få ner parke-
ringstalet enligt Borås Stads parkeringsregler med 30- 40% 
genom att främja hållbart resande. Utöver de bra kommuni-
kationerna för buss, gående och cyklister planeras också för 
möjligheten för bilpooler och gemensamma periodkort till 
kollektivtrafik.

Många åtgärder planeras att genomföras för att minska 
bilberoendet inom området. Trots detta kommer planområdet 
ändå att generera viss biltrafik. Biltrafiken från och till 
området leds till största delen via det kommunala vägnätet ut 
på Älvsborgsleden och till Älvsborgsrondellen. En tillfällig 
rundplan kommer att byggas där gatan inom planområdet 
möter Kasernvägen, men det är dock möjligt att ta sig mot 
öster via den enskilda vägen Kasernvägen. Området öster om 
planområdet är idag en del av Götalandsbanans utrednings-
område. Eventuella åtgärder för trafiken mot öster (inklusive 
järnvägskorsningen) får därför vänta tills utredningen kring 
Götalandsbanan kommit längre.

Älvsborgsrondellen
Planområdet kommer att belasta Älvsborgsrondellen som 
ansluter till Riksväg 40 och Göteborgsvägen. En trafikutred-
ning (Sweco, 2017) för rondellen är genomförd baserad på 
stimulering som kalibrerats och validerats mot fältobservatio-
ner. Utredningen tar även höjd för alla planerade nybyggna-
tioner i Borås tillsammans med den generella trafikökningen. 
Utgångspunkten i utredningen har varit 4 bilförflyttningar 
per dygn per bostad inom detaljplaneområdet men troligen 
är numret högt satt då arbete med mobility management och 



DETALJPLAN 11

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

Dagvatten
Dagvattenutredning för hela regementsområdet har tagits 
fram i samarbete med Borås Energi och Miljö. Utredningen 
tar även höjd för möjligheten till ytterligare exploatering i 
kommande detaljplaner (COWI, 2017). 

Detaljplaneområdet avvattnas mot söder i och med naturlig 
fallhöjd och vatten bör i framtiden fortsatt avledas söderut. 
Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen 
och kapacitetsproblem är troligtvis större österut än söderut. 
En trög avledning ska eftersträvas för dagvattnet. Det avleds 
med fördel i öppna diken istället för i ledningar. Ledningar 
och diken bör i förhand dimensioneras för att hantera 
dagvatten från framtida exploatering.

Värme
Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Området ansluts till respektive nät. Borås Elnät har kommit 
överens med PEAB om att nätstationer som kräver separata 
byggnader får placeras inom planområdet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet ligger på en höjd med en slänt ner mot centrum. 
Mot väster stiger området i en brant skogsbeklädd slänt. Runt 
planområdet finns två tydliga skogsbeklädda kullar, Igelkotts-
höjden och Regementskullen. Mot öster sluttar området mot 
Viskans dalgång. 

Kontakten med Viskan är begränsad av två tydliga barriärer, 
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen. Visuellt kan man 
ana Viskan som ett grönt stråk i landskapet.

Karaktären på vegetationen i området är ett igenväxande 
landskap med en slyartad skog och öppnare ytor. Spåren från 
den militära tiden syns tydligt med igenväxande skjutbanor 
och andra öppna övningsytor. Det finns även spår av förråds-

byggnader. De två kullarna och sluttningen mot väster består 
av uppvuxen skog med företrädesvis gran och tall. Granen 
dominerar de norra delarna av området och västsluttningen 
på Igelkottshöjden medan de södra och östra delarna består 
av mestadels tallskog med inslag av solitärträd.

Regementsparken är ett centralt och högt beläget värdefullt 
grönområde som skiljer Älvsborgsledens verksamhetsområde 
från kasernområdet. Grönområdet är en rest från epoken 
med landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparks-
liknande område, viktigt för hela regementsområdet med 
hänsyn till sin storlek. I parken finns ett soldattorp (utanför 
denna detaljplan) med anor från slutet av 1600-talet, ett 
representativt exempel. 

Grönområdesplan
Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen.

Lek och rekreation
En stor styrka för Regementsstaden är närheten till 
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd ligger 
Pickesjön med badmöjligheter och strövstigar. Ett stenkast 
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på gång och 
cykelavstånd når man Borås Ridhus och Bråt med öppna 
ängs- och hagmarker för hästsport eller promenader. Precis 
söder om planområdet finns en befintlig fotbollsplan. 

Nya mindre lekplatser kan planeras i bostadskvarteren på 
kvartersmark. 

Skyddad natur
Planområdet omfattas inte av skyddad natur.

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. På grund 
av tidigare militär användning av marken bör möjligheten att 
hitta lämningar vara begränsad.

Geoteknik och radon
Jordmånen inom planområdet är huvudsakligen sand men 
med inslag av grusig sand, siltig sand eller grusig siltig sand. 
Idrottsplanen vid Igelkottshöjden har tidigare varit en mosse 
som fyllts över med fyllnadsmassor. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet 
genomfördes av Ramböll under 2009.

Byggbarheten inom området är mycket god, det finns dock 
två områden som kräver ytterligare åtgärder innan de kan 
bebyggas. Idrottsplatsen som består av organiska jordar med 
ett lager fyllning ovanpå måste utskiftas till 2 meters djup 
och återfyllas med friktionsjord. I slänten väster om Idrotts-
platsen har geoteknikerna påträffat gyttjigt sandigt grus ner 
till 1,5 m under markytan. Här behöver man genomföra en 
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utökad geoteknisk undersökning för att klarlägga vad jorden 
består av under 1,5 m för att kunna utvärdera släntstabilite-
ten. De två områdena som kräver ytterligare åtgärder ligger 
utanför aktuellt planområde.

Ramböll genomförde en radonundersökning av området 
under juni 2009. Utredningen kommer fram till att hela 
området klassas som ett lågriskområde.

Förorenad mark
När militären överlämnande området sanerades marken till 
mindre känslig markanvändning (MKM). En miljöhistorisk 
inventering har tagits fram och med utgångspunkt i denna 
har en markmiljöutredning gjorts av Orbicon. Provtagning 
visar polycykliska aromater kolväten (PAH) troligen från 
tjärasfalt som överstigar riktvärden för användningen känslig 
markanvändning (KM), och som vid en f.d. lastplats översti-
ger mindre känslig markanvändning (MKM). Provtagningen 
är avgränsad vertikalt men inte horisontellt. Dessa förore-
ningar är vanliga i gamla fyllnadsmassor och ska hanteras i 
samband med exploateringen. 

En planbestämmelse som innebär att startbesked inte får 
ges innan markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden är insatt på 
plankartan.

6. Vatten
Strandskydd
Det finns inget strandskydd inom planområdet.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
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miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

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

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

Inom planområdet finns inga sjöar eller vattendrag, och 
detaljplanen medför således ingen negativ påverkan på något 
ytvatten.

7. Sociala perspektiv
Idag har Regementet boendekvalitéer i form av stora 
grönområden och närheten till Pickesjön som viktiga gröna 
tillgångar. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att mark 
för närrekreation och lekplatser sparas. 

Bevarandet av den kulturhistoriska bebyggelsen är viktigt för 
områdets karaktär och för områdets identitet. Se mer under 
kapitlet historik och kulturmiljöer. 

Stadsdelen är i behov av förskolelokaler och en ny förskola 
kommer att finnas med i kommande etapper. För plane-

ringen av förskola i kommande etapper är det viktigt att den 
får trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till 
kollektivtrafik för att uppmuntra hållbart resande.

Trygghet och nya mötesplatser
När det gäller trygghetsaspekter är det mycket viktigt hur 
de nya gatorna gestaltas för att skapa gaturum som inte bara 
är trafiksäkra utan också bidrar till att öka tryggheten och 
överblickbarheten. T.ex. ska gång- och cykelvägar placeras 
där människor är i rörelse och inte uppmuntra till att männ-
iskor går genom oupplysta skogsområden. Planen bidrar 
också till en större blandning av verksamheter som gör att 
ytan befolkas under fler av dygnets timmar vilket är positivt 
för hur tryggt ett område upplevs.

I detaljplanen skapas nya mötesplatser och torget kommer 
bli en viktig samlingspunkt för de boende i stadsdelen. Det 
är viktigt hur torget gestaltas för att ytan ska bli inbjudande 
både vad det gäller gestaltning av ljus och solförhållanden 
men även inkludering och trygghet i det offentliga rummet. 
I bostadsstrukturen skapas även privata och halvprivata 
gårdsytor som kan bidrar till sammanhållning för de boende 
i området och blir en yta som håller samman bostadsrättsför-
eningar.

Tågtrafik maximal ljudnivå 2 meter över mark (godståg diesel, 90 km/h). 
Viskadalsbanan trafikeras med max två godståg per dygn.
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8. Störningar på platsen
Risk
Området ligger mer än 150 meter från Viskadalsbanan. I 
Borås Stads övergripande riskutredning (WUZ, 2016) har 
man kommit fram till att känslig verksamhet kan tillåtas 40 
meter från Viskadalsbanan. Viskadalsbanan går dessutom 
betydligt lägre än planområdet vilket ytterligare hjälper till 
att minska riskerna. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En översiktlig bullerutredning för området har tagits fram 
av Soundcon (2010). Sedan utredningen har tagits fram 
är detaljplaneområdet krympt och de mest bullerutsatta 
områdena är inte en del av detaljplaneområdet. Samtidigt har 
trafiken på Varbergsvägen minskat tack vare ny sträckning av 
riksväg 27. Slutsatsen är fortfarande att de hus som innefattas 
i nuvarande detaljplaneförslag inte bedöms påverkas negativt 
av bullret därför att de ligger lägre än detaljplaneområdet. 
Trots detta tas en uppdaterad bullerutredning fram under 
granskningstiden. Bedömningen är dock att denna utred-
ningen inte kommer att ändra konklusionen kring buller. 

Trafikbuller från gatan inom området hanteras genom att 
planera för en god bostadsmiljö. Lägenheterna utmed huvud-
gatorna bör vara genomgående så att man kan nyttja de tysta 
innergårdarna, dvs minst hälften av boningsrummen placeras 
mot insidan. Likaså måste bebyggelsen placeras utmed gatan 
i dessa lägen så att man får den bullerdämpande effekten. En 
planbestämmelse har införts för att säkra detta.

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

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att det ska byggas nya kommu-
nala gator som blir allmän plats. Inom marken som ges 
användingen GATA ska det också finnas cykelbana, trottoar 
och trädplanteringar. TORG betyder att det ska byggas ett 
nytt torg som kommer att skötas av kommunen. För att få 
använda ytan till t.ex. torghandel eller liknande måste man 
ha tillåtelse från tekniska förvaltningen. För vissa evenemang 
krävs också polistillstånd. Vissa delar av gatan och runt hela 
torget finns utfartsförbud vilket innebär att fastigheterna inte 
får angöra t.ex. butikerna runt torget från torgytan utan det 
måste ske från angränsande kvartersmark.

Bestämmelsen VÄGRESERVAT innebär att området avsätts 
för eventuell väg i framtiden, om och när behovet uppstår, 
men att den inte kommer att byggas ut i dagsläget.  

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av gator, torg 
samt vägreservatet.

Utformning av allmänna platser
Det finns olika höjdangivelser i plankartan. De höjder som 
är utmarkerade med mindre textstorlek och ett + visar vilken 
höjd över grundkartans nollplan som marken har. De höjder 
som finns i dagsläget skiljer sig från de höjder som markerats 
ut med större text som visar föreskriven höjd över grundkar-
tans nollplan. De föreskrivna höjderna syftar till att bestäm-
ma att gatan byggs i den höjd som tekniska förvaltningen och 
Borås Energi och Miljö kommit överrens om. Dessa höjder är 
viktiga att de följs eftersom de ska stämma med Borås Energi 
och Miljös ledning som ska gå under körbanan i gatumarken.  

Kvartersmarkens användning
Bestämmelserna som används är B som betyder att bostäder 
är tillåtet. På vissa ställen, t.ex. kring torget, får bostäderna 
inte finnas i bottenplan. Då finns även bestämmelsen f2. 
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingsloka-
ler. Bokstaven K tillåter kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. E tillåter teknisk anläggning. 
I detta fall behöver det finnas yta där Borås Elnät kan ställa 
en transformatorstation. Bokstaven O tillåter användningen 
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tillfällig vistelse och kan tillämpas för områden för alla typer 
av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. I detta fall 
finns ett befintligt vandrarhem. 

Områden med prickar, g, kryss och ringar 
Områden som är markerade med vanliga prickar får inte 
bebyggas med en byggnad men man får ordna t.ex. körbara 
ytor mellan husen eller parkeringsplatser. Vissa delar av 
ytorna med prickar har även ett g - gemensamhetsanlägg-
ning. Det betyder att marken får ordnas som t.ex. en 
gemensam väg för flera olika bostadsrättsföreningar inom 
kvartersmarken. Om ytan byggs som en väg kommer den 
inte skötas av kommunen utan av bostadsrättsföreningen. 
Det vill säga att kommunen inte har något ansvar för att 
sköta ytan och se till att ytan snöröjs eller lagas om den går 
sönder. Kommunen har heller ingen rätt att lösa in marken. 

Områden med kryss får inte bebyggas med t.ex. bostadshus 
men den får användas för att t.ex. bygga en transformator 
eller ett miljöhus, förråd m.m. Kryssmarken har ingen högsta 
tillåten höjd eftersom hela syftet med kryssmarken är att 
bara tillåta mindre enklare byggnader som komplement till 
huvudbyggnaderna.

Områdena med stora prickar innebär att man får bygga under 
marken, t.ex. parkeringsgarage, men man får inte bygga bygg-
nader ovanför. Byggnaderna ska också ligga så pass långt ner 
under marken att det går att plantera ovanpå bjälklaget.

Bevarandebestämmelser
Bestämmelserna som är markerade med k och q är bestäm-
melser som syftar till att skydda bevarandevärda byggnader 
på Regementet. 

Placering p och utseende f
I området väster om torget, och i områdena söder om torget 
finns bestämmelsen lilla p som syftar till att fasaden på 
byggnaderna ska gå hela vägen ut mot allmän platsmark. 
Detta är en gestaltningsbestämmelse för att få ett enhetligt 
gaturum och en urban känsla av bebyggelsen.

Bestämmelserna f1 och f2 syftar också till urbana kvalitéer 
som området ska ha. Bestämmelsen f2 gör att byggnaderna 
närmast torget inte får ha bostäder i bottenvåningen och 
det syftar till att ge fastighetsägaren skäl till att försöka fylla 
torget med t.ex. restauranger, butiker och caféer som är en 
viktig del av miljön. Bestämmelsen f1 syftar också till att få 
till liv och rörelse ut mot gatan där parkeringsgaragen inte 
tillåts. Detta är för att besökaren längs gatan ska få andra 
upplevelser än bara parkerade bilar. Det får finnas garage på 
bottenvåningarna men mot gatan måste man bygga antingen 
lägenheter, kontor eller butiker så att det finns fönster och 
entréer ut mot gatan.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Bild på Mannerfelts Plats.

Regementsområdet idag sett från öster.
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Störningsskydd
På plankartan finns en bestämmelse om hur bostäderna 
ska skyddas mot buller. Läs mer i planbeskrivningen under 
rubriken buller och vibrationer.

Området väster om torget 
Kvartersmarken väster om torgytan har användningen 
BC1KE. B:et tillåter bostäder, K och E tillåter kontor och 
transformator. I detta område betyder C:et att det får finnas 
t.ex. butiker i bottenplanet i hela ytan men det finns inget 
som säger att det inte får finnas bostäder i bottenvåningen. 
Dock finns det i detta område vid torget även en bestäm-
melse som är f2 som säger att bottenvåningarna runt torget 
inte får vara bostäder utan ska vara centrumändamål. Högsta 
antalet våningar i detta område är markerat med romerska 
siffror IV och betyder att man max får bygga fyra våningar. 
Utöver de fyra våningarna får man bygga ett tak med en 
valfri takvinkel och inreda vinden på taket.  

Det finns två områden markerade med ”endast parkering”. 
Denna yta har samma användningar som övriga området 
väster om torget men får endast bebyggas med parkering. Till 
exempel parkering för bostadsändamål eller centrumändamål. 
Ytan har samma användningar för att förenkla vid fastig-
hetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar. 
Höjden för parkeringsytorna är satta med en byggnadshöjd 
i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnadshöjden 
tillåter att de översta parkeringsplanen även får ha till exem-
pel staket eller liknande som sticker upp ovanför byggnads-
höjden. Runt de ytor där parkeringsgaragen ska byggas finns 
kraftiga slänter. Byggrätterna har fått en sådan höjd över 
nollplanet att de inte kommer att sticka upp ovanför marken 
utan vara i samma nivå som den omgivande marknivån.

Området öster om torget
Området öster om torget får inte användas som bostäder men 
får användas för centrumändamål, tillfällig vistelse, kontor 
och transformator. Här finns även bestämmelser som syftar 
till att bevara byggnaderna, läs mer under bevarandebestäm-
melser och historik och kulturmiljöer.

Söder om gatan och torget
Söder om gatan och torget tillåts bostäder.  I detta område 
betyder C:et att det får finnas t.ex. butiker i bottenplanet i 
hela ytan men det finns inget som säger att det inte får finnas 
bostäder i bottenvåningen. Dock finns det i detta område vid 
torget även en bestämmelse som är f2 som säger att botten-
våningarna mot torget inte får vara lägenheter utan ska vara 
centrumändamål eller t.ex. tvättstuga. Högsta totalhöjden 
för byggnaderna är satt till 166,6 vilket är taget från den 
närmaste kasernbyggnaden som har en totalhöjd på 166,6. 
Det gör att platsen går att bebygga med 6 våningar.

Administrativa bestämmelser 
Områdesbestämmelserna fär I-15 området, del av Osdal 3:2 
1490K-P954 upphävs inom planområdet. Det finns adminis-
trativa bestämmelser om genomförandetid, huvudmannaskap 
och ändrad lovplikt. Läs om genomförandet under rubriken 
planens genomförande. Om huvudmannaskap läs under 
rubriken huvudmannaskap allmän plats. Exploatören ska inte 
betala planavgift i bygglov eftersom de har betalat planen via 
avtal. 

Det krävs inte bygglov för solceller på taket. Viktigt är då 
att de placeras i takets plan alltså som en del av och i samma 
lutning som resten av taket. Detta för att kommunen vill 
uppmuntra byggnation av solceller. Att solceller får monteras 
på taket utan bygglov gäller inte för den bevarandevärda 
bebyggelsen. 

Det finns ett krav som säger att man inte får börja bygga 
innan marken är sanerad. Läs under rubriken förorenad 
mark.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stad arbetar utifrån Vision 2025 om hur Borås ska 
utvecklas. Planuppdraget stämmer väl överens med Vision 
2025. Denna detaljplan berör främst målområdet människor 
möts i Borås med strategierna att vi verkar för fler mötes-
platser mellan generationer och kulturer. Här blir torget och 
gatustrukturerna de viktigaste beståndsdelarna för att skapa 
mötesplatser för de boende i området. I kommande etapper 
kommer även förskolan och lekytor. 

Även målområdet goda resvanor och attraktiva kommunika-
tioner blir viktigt för att stimulera hållbart resande.

Översiktlig planering
Gällande översiktsplan ÖP 06, från 2006, pekar inte ut 
specifika områden men däremot finns så kallade spelregler 
för hur Borås ska utvecklas. Området är inte utpekat i ÖP 
06, föreslagen markanvändningen stämmer dock väl överens 
med spelreglerna som är vägledande för prövning av ny 
användning. 

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse.

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service. 

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken. Bostäder ska ha nära till grönom-
råden av hög kvalitet.
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Särskilt berörs samhällsbyggnadssmålet god arkitektur 
och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra 
utemiljöer i samspel med identitet och historia. Planen berör 
även spelregeln som innebär att skydda bebyggelse med 
kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar 
området negativt. Detta görs bland annat genom att hänsyn 
har tagits till platsens historia samt att bebyggelsen formats 
med tillkommande bebyggelse i en struktur som har ett 
samspel med den befintliga bebyggelsen som också får 
bevarandebestämmelser.

Planprogram
I juni 2008 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram 
för delar av Regementsområdet. Planprogrammet anger att 
Regementet ska kunna utvecklas till en ny stadsdel i Borås 
för både boende och verksamheter. Programmet ersätter 
det av Kommunfullmäktige godkända planprogrammet 
från 1998 som angav att Regementet enbart skulle utvecklas 
till ett verksamhetsområde. Förslaget till detaljplan för 
Regementet följer i stort sett intentionerna i planprogrammet 
men frångår programmet på en punkt, den övergripande 
trafikstrukturen. I planprogrammet angavs en ny planskild 
anslutning över Viskadalsbanan via Vinrankan (östra sidan 
av Viskadalsbanan). I förslaget till detaljplan har nu detta 
frångåtts och istället nyttjas befintliga väganslutningar via 
Regementsgatan och den befintliga plankorsningen.

Miljömål
Miljömålet god bebyggd miljö är det miljömål som berörs 
mest av föreslagen plan. Framförallt med den kulturhisto-
riska bebyggelsen som bevaras. Borås Stad har ett mål att 
kulturhistorisk bebyggelse ska bevaras med planbestämmel-
ser när planläggning sker i närheten. Planen medger även att 
ny bebyggelse placeras med goda förutsättningar för hållbart 
resande. Det är viktigt att rekommendationerna kring buller 
följs så att människor inte störs av buller. 

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Tillåten markanvändning enligt planförslaget 
är främst bostäder vilka inte kan ses som störande verk-
samheter. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande 
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata m.m. Ansva-
ret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar 
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrätts-
liga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg 
samt vägreservat) inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla 
samt avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsav-
tal tecknas.

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

För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som exploa-
tören tecknar avtal med.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och tidigare fastig-
hetsägare. Mellan samråd och granskning har ett nytt plan-
kostnadsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören 
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. 
reglera ansvarsfördelning för utförande av gator och torg 
samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet kommer även 
innefatta ombyggnation av Älvsborgsrondellen som ligger 
utanför planområdet då åtgärder i Älvsborgsrondellen anses 
nödvändiga för att exploateringen ska anses lämplig. Avtalet 
bör också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen 
förutsätter.
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Osdal 3:4 som ägs av 
Peab Borås Exploatering AB (exploatören).

De ytor som planläggs som kvartersmark kan komma att 
utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas genom 
avstyckning.

De delar av Osdal 3:4 som ska utgöra allmän plats bör 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Parkstaden 1:1.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som 
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anlägg-
ningar inom planområdet som kan komma att bli aktuella 
är vägar på kvartersmark samt parkeringsanläggningar. I 
angränsande område norr om planområdet finns stora ytor 
avsatta för gemensamhetsanläggningar för grönytor m.m. Vid 
inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar 
utanför planområdet skulle fastigheter inom planområdet 
kunna tilldelas andelar. För de ytor som tas i anspråk för 
gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfäl-
ligheter.

I det fall transformatorstationer ska placeras inom kvarters-
marken bör dessa säkerställas med ledningsrätt eller servitut.

Befintliga ledningsrätter inom planområdet kan komma att 
behöva omprövas vid lantmäteriförrättning.

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

Kommunen får utökade drift- och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför.

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

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

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

Vad gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. transformatorstation) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, dagvatten, risk, 
trafik och buller utgör underlag för detaljplanen.

 » Bullerutredning: Soundcon (2010)

 » Trafikutredning: Sweco (2017), Trivector (2014)

 » Riskutredning: WUZ (2016)

 » Dagvattenutredning: COWI (2017)

 » Geoteknik och radon: Ramböll (2009)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram, 
upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, utöver 
själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området 
mellan Viskadalsbanan och kasernområdet i öster. Efter 
programmets antagande påbörjades ett detaljplanearbete för 
del av Osdal 3:2. Planarbetet stannade av efter samrådet på 
grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar 
då Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs 
av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. Diskus-
sioner har därefter förts med Trafikverket som under hösten 
2016 givit kommunen klartecken att fortsätta detaljplanear-
betet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgräns-
ningen reviderats och innefattar nu endast Mannerfelts Plats.

Samråd enligt ÄPBL 5:20, avseende planförslag upprättat 
den 1 november 2010, har ägt rum under tiden 8 november 
– 10 december 2010 och har annonserats i Borås Tidning 7 
november 2010. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

Sexton remissinstanser har framfört synpunkter vid samrå-
det. Två berörda sakägare och en övrig har under samrådsti-
den inkommit med erinringar mot förslaget.

Ändringar i planförslaget
De yttranden som inkommit omfattar det större planområdet 
som utgjorde samrådsförslaget och omfattar i huvudsak de 
delar som inte längre ingår i planområdet. Aktuellt planom-
råde har dock reviderats på några punkter, vilket framgår 
av kommentarerna till respektive yttrande. Planområdets 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt 
väsentligt bibehållet

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka detaljplanen för granskning. 

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Borås Stad deltar i Energimyndighetens arbete ”Uthållig 
kommun”. Tillsammans med ytterligare nio storstadskom-
muner studeras hur den fysiska planeringen kan bidra till en 
alltmer hållbar utveckling. Regementsområdets omvandling 
till en ny stadsdel är kommunens fokusområde i Energimyn-
dighetens projekt.

I Borås går det cirka 20 år mellan utbyggnaden av nya stads-
delar. Tidigt 70-tal tillskapades Kristineberg som under tidigt 
90-tal följdes av utbyggnaden av Hestra Parkstad. Den senare 
väckte stor uppmärksamhet såväl inom som utom landet. Det 
danska området fick 1992 Sveriges främsta arkitekturpris, 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017.

1. Yttranden från remisspart 23

S1 Kommunstyrelsen  23

S2 Länsstyrelsen  24

S3 Trafikverket  25

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och Miljö 

(dåvarande Gatunämnden) 27

S5 Miljönämnden   28

S6 Borås Energi och Miljö 29

S7 Borås Elnät  29

S8 Lantmäterimyndigheten  29

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stadsdelarna 

numera ersatta av facknämnder)  29

S10 Kulturnämnden  29

S11 Räddningstjänsten  31

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  31

S13 Lokalförsörjningsnämnden  31

S14 Polismyndigheten 31

S15 Hyresgästföreningen 32

S16 TeliaSonera AB   32

S17 Västtrafik AB 32

2. Yttranden från sakägare 32

S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB  32

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1 32

3. Synpunkter från övriga 33

S19 Trenningstorps Vägsamfällighet 33
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Kasper Sahlinpriset. Stadsbyggnadschefen Hasse Johansson 
fick 1992 Sienapriset för god utemiljö. Hestra Parkstad är 
fortfarande ett uppskattat objekt för studiebesök.

Det finns ingen anledning att ha lägre ambitioner vid utbygg-
naden av Regementsstaden. Med en visionär fastighetsägare, 
entusiastiska byggherrar och en engagerad kommun finns 
möjligheter att skapa en hållbar stadsdel som lockar till 
studiebesök även 2030. 

Här finns förutsättningar att förverkliga ca 1000 bostäder 
och utemiljöer designade med omtanke, låg energiförbruk-
ning, bra kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, laddningsstatio-
ner för elbilar, vackra välanvända grönområden och social 
omtanke om alla.

Traditionellt planeringsarbete måste utvecklas. Fastighetsä-
gare, byggherrar, kommun och boende måste samverka för 
att uppfylla högt ställda miljö- och planeringsmål. Med ny 
kunskap och hög delaktighet, hållbar planering och energief-
fektiv exploatering kan ett boende långt bättre än det tradi-
tionella tillskapas i Regementsstaden. Nya samverkansformer 
och hög tillit till varandra är framgångsfaktorer.

För att skapa förutsättningar för en integrerad stadsdel är det 
viktigt att området bebyggs med en blandning av bostäder av 
olika storlek, typ och upplåtelseform, bostäder för studenter 
och äldre, arbetsplatser och service samt miljöer för männis-
kors möten.

I det fortsatta planarbetet och inför utställning av en eller 
flera detaljplaner bör utformningen av gator och gc-banor 
samt kvartersmark och naturområden studeras ytterligare.

Borås Stad är ägare till marken i de södra delarna av plan-
området. Kommunstyrelsen är positiv till att detta område 
exploateras och att vi därmed medverkar i exploateringen. 
Den mark som reserveras för framtida skola m.m. bör på sikt 
förvärvas av kommunen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsens 
synpunkter om att Regementsstaden ska bebyggas med 
sådana kvaliteter så att det håller samma höga arkitektoniska 
kvalitet som Hestra Parkstad. Utformning, innehåll och 
gestaltning för de delar av planområdet som undantagits 
kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbeten.

S2 Länsstyrelsen 
Kommunens strävan att varsamt skapa en levande blandstad 
i det gamla Regementets område är tydlig och genomtänkt. 
Önskvärt är att den föreslagna utvecklingen sker i rätt rikt-

ning där de boende och besökande i området ges möjlighet 
att upprätthålla ett hållbart och miljövänligt resande. Det är 
ett viktig led för att uppnå miljömålet God bebyggd miljö.

Viskadalsbanan som sträcker sig längs med sydöstra delen av 
planområdet är av riksintresse. Farligt gods fraktas på denna 
bana. Länsstyrelsen anser att utvärdering av riskscenario 
ska baseras på de aktuella förutsättningarna i området och 
planförslagets utformning. För övrigt hänvisas till Trafikver-
kets yttrande dt. 20101209, ref. 2010/96163.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa/ säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen.

Kommunen har gjort bedömningen att planutformningen 
inte påverkas avsevärt av risker förknippade med transport av 
farligt gods. Enligt kommunens ÖP föreslås Göteborgs stads 
riktlinjer gälla i Borås centrala delar. Dessa riktlinjer medger 
sammanhållen bostadsbebyggelse fram till 80 meter från 
järnväg. Om detta avstånd inte hålls ska en särskild riskanalys 
göras för att visa eventuella krav på bebyggelsens utformn-
ing. Enligt Länsstyrelsens uppfattning ska en riskanalys 
grunda sig på det aktuella områdets förutsättningar och den 
av storstadslänen antagna gemensamma riskpolicyn skall 
tillämpas. Den innebär bland annat en riskbedömningszon 
på 150 meter från farligt gods led. Riskbedömning för 
planområdet har utgått från en riskanalys som gjordes 
för ett annat planförslag vid Brodalsområdet, även om 
områdena enligt kommunen inte är helt jämförbara. Läns-
styrelsen instämmer i att områdena inte är helt jämförbara. 
Riskanalysen för Brodalsområdet inbegriper Viskadalsbanan 
och de transporter som går där, men Brodalsområdet är inte 
planerat för bostäder (även om hotell är en typ av tillfälligt 
boende) utan för andra typer av markanvändning, framförallt 
handel och kontor. I bedömningen måste också vägas in att 
Viskadalsbanan är av riksintresse och är tänkt som omled-
ningsbana av tågtrafik. Det kan innebära att transportbilden 
kan förändras både vad gäller transporterade mängder och 
typer av gods. Möjligheter att kunna nyttja Viskadalsbanan 
för transporter av alla typer av gods får inte försvåras. Läns-
styrelsen anser att banan både ska kunna klara en ökning av 
trafiken och även nödvändig godshantering. 

Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning 
blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte 
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i 
strid med gällande bestämmelser.

Enligt plankartan kommer ett bullerskydd att uppföras 
utmed järnvägen längs södra delen av området men det 
saknas förtydligande planbestämmelse. Planbeskrivningen 
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anger en bullervall i höjd med 3-4 m. Ett bullerskydd kan 
vara en barriär vad gäller spridning av vätska om det är tätt 
i nederkant. För att säkerställa bullerskyddets funktion ska 
höjd, längd och täthet i nederkant regleras i planbestämmelse. 
Bullerskyddet måste placeras på ett sätt så att de inte ger 
räddningstjänsten eller Trafikverket svårigheter med tillgän-
gligheten till spårområdet med tanke på utrymme för drift, 
underhåll, räddningsinsatser m.m. Bullerskyddet bör vara 
utformat på ett sätt så att det inte lockar till klättring, lek etc. 

Länsstyrelsen hänvisar också till Trafikverkets synpunkter 
kring säkerhet och risker. Kommunen bedömer att förslaget 
inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. Inför Länsstyrelsens bedömning i 
ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle 
att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som 
statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning 
mellan olika framförda synpunkter.

Kommentar
Det området som är aktuellt för granskningen ligger till 
större delen mer än 150 meter från Viskadalsbanan. De 
områden som kan komma att beröras av buller och risk 
kommer att planläggas i ett senare skede. Borås Stad har 
nyligen låtit ta fram en övergripande riskutredning (WUZ, 
2016). Denna riskutredning har kommit fram till att känslig 
verksamhet kan tillåtas 40 meter från Viskadalsbanan. 
Viskadalsbanan går dessutom betydligt lägre än planområdet 
vilket ytterligare hjälper till att minska riskerna.

När det gäller buller så visar den framtagna utredningen 
som togs fram i samband med samrådsförslaget, samt den 
översiktliga kommunövergripande bullerutredningen att 
det endast är att de delar av Regementet som ligger närmast 
järnvägen som kan komma att överstiga rekommenderade 
riktlinjer för buller. För aktuellt planområdet bedöms det 
därför möjligt att skapa ljuddämpade fasader och skyddade 
gårdar. Även ur bullersynpunkt är det en fördel att järnvägen 
ligger lägre än planområdet.

S3 Trafikverket 
Riksintresse för järnvägen
Viskadalsbanan används för transporter av farligt gods. För 
att minska riskerna redovisar planförslaget en ca 450 m lång 
och 3-4 m hög vall. Det är viktigt att Räddningstjänsten 
deltar i planeringen av denna vall. Trafikverket förutsätter 
även att vallens placering inte riskerar att påverka järnväg-
sanläggningen, exempelvis genom ökad vattenavrinning eller 
sättningsproblem.

Planområdet ligger även inom det för Götalandsbanan 
beslutade förstudieområdet avseende delsträckan Borås - 
Linköping. Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg 

mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Borås. I den 
nuvarande nationella planen saknas dock medel för fortsatt 
planering av Götalandsbanan. För ytterligare information 
om ändrad markanvändning eller planering för ny bebyggelse 
nära järnväg se gärna rapporten ”Järnvägen i samhällsplaner-
ingen”.

Gatutrafik
I det planprogram som godkänts 2008 redovisas en planskild 
korsning över Viskadalsbanan via Vinrankan öster om 
spårområdet. Denna lösning finns dock inte med i det nu 
presenterade planförslaget. Istället är tanken att befintlig 
plankorsning vid Regementsgatan ska användas. Ur fram-
komlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt måste detta anses 
som en mindre bra lösning. Trafikverket undrar därför om 
det finns några planer från Borås Stads sida på att genomföra 
åtgärder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet 
i och omkring plankorsningen, exempelvis för gång- och 
cykeltrafikanterna? Om sådana planer finns vore det bra 
om det framgick av planbeskrivningen. I övrigt noterar 
Trafikverket att ett genomförande av planförslaget medför 
att följande två plankorsningar borde kunna stängas: Över-
stens väg, oskyddad plankorsning, bandel 655, km 135+89 
Kristiansfält, utrustad med halvbomsanläggning, bandel 
655 km, 135+334. Även detta kunde gärna få tydliggöras i 
planbeskrivningen. Nar det gäller gatuparkering har Bover-
kets föregångare Statens Planverk föreslagit att parkering inte 
bör ske inom 15 m från flerfamiljshus. Detta med tanke på 
avgaser, buller och ljussvep.

Gång- och cykeltrafik
Med ett avstånd på ca 3 km från planområdet till resecen-
trum blir restiden med cykel endast omkring 10 minuter. Som 
jämförelse är det ca 3 km fågelvägen från centralstationen 
i Göteborg till stadsdelar som Majorna, Johanneberg och 
Kålltorp. Det borde därmed finnas all anledning till att 
lyfta upp cykeltrafikanternas behov på genhet, säkerhet 
och trygghet i planen. I inledningen av planbeskrivningen 
framgår att man vill ’’undvika att separera trafiken så att bilar 
har sina egna stråk och gående och cyklande ett annat. Här 
försöker vi uppnå en tydlig blandning där alla samsas om 
gaturummet”. En uppdelning av trafikslagen har ändå gjorts 
och längs de flesta bivägar finns separata GC-banor. För att 
nå stadsdelarna öster om Viskadalsbanan föreslås även att två 
nya GC-broar anläggs, söder och öster om Trädgårdsstaden. 
Som planbestämmelse har den fria höjden satts till 4,7 m (z2). 
Den fria höjden för tåg på Viskadalsbanan anges dock inte 
i planhandlingarna. Utifrån att största tillåtna hastighet på 
banan är 100 km/h bör den dock i normalfallet vara minst 
6,0 m. För närmare information se exempelvis Banverkets 
handbok ”Broprojektering” (BVH 583.20) samt Banverkets 
rapport ”Järnvägen i samhällsplaneringen”. I norr ansluter 
GC-nätet till de redan utbyggda stråken längs Älvsborgsleden 
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och Göteborgsvägen. Härigenom nås på ett säkert sätt de 
centrala delarna av Borås. Det är viktigt att den nya bebyg-
gelsen får trygga och säkra uppställningsplatser för cyklar, 
så att cykling kan bli ett attraktivt färdsätt jämfört med 
bilåkande.

För tillgängligheten och även för trafiksäkerheten är det 
bra med planskilda GC-passager över järnvägen. Däremot 
vore det intressant med ett tydliggörande av var de viktiga 
målpunkterna finns och hur de föreslagna GC-vägarna 
knyter an till dessa. Med tanke på att de föreslagna 
GC-vägarna till viss del förläggs i naturområden och separe-
rade från övrig vägtrafik, väcks även frågan om de kommer 
att upplevas som trygga även kvälls- och nattetid. Även 
frågan kring framkomligheten vintertid kunde få tydliggöras.

Kollektivtrafik
För att minimera bilåkandet är det viktigt att kollek-
tivtrafiken är utbyggd redan när de första bostäderna står 
färdiga. Det är positivt att man strävar efter korta avstånd 
(300 m) till busshållplatser. Trafikverket skulle dock gärna ha 
sett ett utvecklat resonemang kring vilken turtäthet och vilka 
restider som eftersträvas, exempelvis till viktiga målpunkter 
som resecentrum och högskola. Det vore även intressant att 
få veta om det finns några tankar kring ytterligare busslinjer.

Avtal
För att reglera anläggandet av de föreslagna GC-broarna 
ska avtal tecknas mellan Borås Stad och Trafikverket 
rörande anläggande, ägande och skötsel. Liknande avtal kan 
eventuellt även behöva träffas avseende bullerskyddsvall 
och stängsel som föreslås längs med järnvägen, exempelvis 
avseende hur framtida drift och underhåll ska ske med tanke 
på närheten till järnvägen.

Hälsa – Buller 
Det ar bra att bullerberäkningar avseende väg- och järnväg-
strafik har genomförts. Den planerade bullervallen längs 
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen (Lv.1610) skyddar 
för såväl trafikbuller som för risker med transporter av farligt 
gods. Enligt planbeskrivningen klarar man inte gällande 
riktvärden för buller. Utan föreslår att avsteg kan tillämpas. 
Trafikverket anser dock att det inte är helt självklart att 
förutsättningarna för avsteg uppfylls. En tydligare motiver-
ing av varför avsteg anses tillämpbart vore önskvärd. Är 
det utifrån att området är en central del av Borås eller att 
området ligger längs ett kollektivtrafikstråk?

Hälsa - Vibrationer
Trafikverket kan av planbeskrivningen inte utläsa om någon 
bedömning har gjorts kring hur vibrationer från järnväg-
strafiken påverkar området. Det framgår heller inte om 
vibrationsmätningar ska genomföras. Riktvärdet för vibra-

tioner är 0,4 mm/s vägt RMS-värde i rum avsedda för sömn 
och vila. Trafikverket förutsätter att det säkerställs att det 
är möjligt att klara detta riktvärde innan planprocessen går 
vidare till utställningsskedet. Detta görs lämpligen genom att 
via geotekniska undersökningar konstatera att markförhål-
landena är så pass bra, att risken för vibrationsstörningar är 
liten. Visar undersökningarna på motsatsen bör dock behovet 
av vibrationsmätningar övervägas innan planarbetet går 
vidare.

Säkerhet och risker
Planteringen av träd längs de interna vägarna kan medföra 
olyckor. Träd med en stam överstigande 10 cm räknas 
som fasta hinder och bör inte placeras inom 3 m från 
körbanekant. Avstånd från spårmitt till vägkant bör inte 
understiga 10 meter. Om avståndet är mindre bör det finnas 
någon form av skyddande barriär mellan spår och väg som 
hindrar vägfordon från att komma in på spårområdet. Det 
är bra att planförslaget innehåller att stängsel ska uppföras 
utmed järnvägen. För att undvika skadegörelse och minimera 
behovet av underhåll, får stängslet gärna utföras i ett tåligt 
material, t.ex. i så kallad sträckmetall. Men varför begränsas 
stängslets utsträckning till det norra området i planen? Vad 
hindrar att stängslet fortsätter utmed hela plangränsen? 
Angående transporter av farligt gods anser Trafikverket 
att frågan kring vilken risknivå som anses acceptabel i nya 
bostadsområden framförallt är en fråga för kommunen samt 
Räddningstjänsten och Länsstyrelsen att ta ställning till. 
Trafikverket förutsätter att planläggning av områden nära 
järnväg sker med beaktande av att möjligheterna till fortsatt 
drift och utveckling av järnvägsanläggningen inte får förs-
våras. Exempelvis är det viktigt att det i ett senare skede inte 
ställs krav på hastighetsnedsättningar eller andra restriktioner 
av järnvägstrafiken på grund av närheten till de planerade 
bostadsområdena. Trafikverket delar inte slutsatsen att 
Viskadalsbanan på grund av ”låg spårstandard” inte kan eller 
kommer att kunna användas för tyngre transporter. Banan är 
utpekad som riksintresse utifrån att den har en viktig funk-
tion för omledning av trafik och då får det heller inte finnas 
särskilda restriktioner på banan avseende möjligheterna att 
transportera farligt gods. I påstående framgår heller inte vad 
som egentligen menas med låg spårstandard. Trafikverket 
ställer sig även något undrande till om det är rimligt att 
rakt av applicera riskanalysen från Brodal på det nu aktuella 
planförslaget eftersom ändamålet med den detaljplanen var 
verksamheter och inte bostäder.

Sammantagen bedömning
Trafikverket ser positivt på att det sker en förtätning samt 
planering för nya bostäder och verksamheter relativt nära 
centrala Borås. Det skapar inte minst goda möjligheter för 
en långsiktigt hållbar transportförsörjning då avstånd och 
tid mellan bostad, arbete, handel, skolor, fritidsaktiviteter, 
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barnomsorg, sjukvård och annan viktig service kan 
minimeras. Därför kan Trafikverket tycka att det är synd att 
gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov inte 
lyfts fram och prioriteras tydligare i planhandlingarna. 

Visserligen är det bra att gaturummen blir trevliga och att 
biltrafikens hastigheter dämpas av buller- och säkerhetsskäl 
men att rakt av acceptera att en stor del av in- och utpendlin-
gen till området kommer att ske med bil framstår som en lite 
väl enkel väg att ta. Det framgår heller inte vad som ligger 
till grund för det ställningstagandet. Finns det några studier 
eller utredningar som har visat på att det inte är möjligt 
(eller av samhällsekonomiska skäl inte är motiverat) att 
prioritera tillgänglighet samt framkomlighet för gång, cykel 
och kollektivtrafik före biltrafiken, vore det önskvärt med en 
hänvisning till dessa.

I övrigt ser Trafikverket behov av en del kompletteringar och 
förtydliganden i enlighet med ovan framförda synpunkter. 
Det gäller särskilt de synpunkter som rör hälsa och säkerhet. 
Trafikverket ser fram emot ett fortsatt deltagande i planpro-
cessen och att få ta del av utställningshandlingarna.

Kommentar
När det gäller frågor om buller och risk på grund av järnväg, 
se kommentar ovan till Länsstyrelsen. Trafikverket gav Borås 
Stad under hösten 2016 klartecken att fortsätta med aktuellt 
planområde (området som omfattar Mannerfelts Plats), då 
detta område inte bedöms påverkas av en framtida dragning 
av Götalandsbanan.

Planbeskrivningen har kompletterats med en uppdaterad 
beskrivning av den övergripande trafikstrukturen inom 
området och planförslagets eventuella påverkan på det 
allmänna vägnätet. I januari 2017 antog Borås Stad nya parke-
ringsregler. Dessa kommer att ligga till grund för framtida 
bygglovärenden. Reglerna ger utrymme och uppmuntrar 
till åtgärder som gynnar resor med gång och cykel, samt 
kollektivtrafik.

Borås Stad delar Trafikverkets synpunkter om att det är 
viktigt att planera för mycket goda cykelmöjligheter. Den 
lokalgata som går genom planområdet i öst-västlig riktning 
ska förses med separat cykelbana. Planbeskrivningen har 
förtydligats vad gäller gång- och cykeltrafik.

Inom ramen för aktuell detaljplan bedömer Borås Stad att det 
inte finns behov att åtgärda befintlig plankorsning vid Rege-
mentsgatan i öster. Detta avses studeras vidare i samband 
med planläggning av övriga etapper. Likaså kan bullervallen 
och i samrådet föreslagna gc-broar komma att behövas för 
kommande etapper för trädgårdsstadsdelen och planeras att 
studeras vidare inom ramen för det planarbetet.

Borås Stad gör bedömningen att en vibrationsutredning inte 
erfordras för aktuellt planområde. Området ligger långt från 
järnvägen och marken runt omkring anses ha god bärighet. 
Risken för störningar via vibrationer är därmed liten.

Borås Stad delar även Trafikvekets synpunkter på att hållbart 
resande är mycket viktigt. Exploatören har höga ambitioner 
med Mobility magagementåtgärder, som till exempel bilpool 
och cykelgarage, och staden bedömer att det föreligger goda 
förutsättningar till detta i området. Många av dessa åtgärder 
är sådant som fastighetsägaren måste ansvara för och kan 
sedan leda till minskade parkeringsytor och minskad andel 
biltrafik. Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende kollek-
tivtrafik.

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och 
Miljö (dåvarande Gatunämnden)
I texten står det att bostäder ska ha nära till grönområden av 
hög kvalitet. Det är då viktigt att det finns budgetmedel, så 
området kan skötas så som det är tänkt. I texten står att det 
finns områdesbestämmelser som antogs av Byggnadsnämn-
den 1999-06-10. Syftet med områdesbestämmelserna var att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, samt värdefulla 
vegetationspartier i området. Det är viktigt att områdes-
bestämmelserna efterlevs i framtiden. 

Natur och kultur
På ett flertal ställen påpekas det hur viktig park och natur är 
för områdets karaktär. I texten beskrivs detta med naturpark-
sliknande område, eller vid Brigadhuset omgivet av ett fint 
trädbestånd med parkkaraktär. Det fanns en gång en tanke 
då hela Regementsområdet planerades, både byggnadsmässigt 
och park och naturmässigt. Det är viktigt att bevara dåtidens, 
samt nutidens intentioner om ett trivsamt bostadsområde. 
Ambitionen från Borås Stads sida måste vara att kunna sköta 
området på ett för området optimalt sätt, det är då viktigt att 
skötselmedel finns.

Vatten och avlopp 
Förtydligande av texten om vatten- och avlopp. Planområdet 
ansluts till det kommunala allmänna VA-anläggningen 
och ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Anslutning till befintligt VA-nät kan ske i Älvs-
borgsleden (vatten) och strax söder om korsningen mellan 
Järnvägen och Regementsgatan (spillvatten). För att kunna 
avleda områdets spillvatten behöver en avloppspumpstation 
anläggas i lågpunkt i söder. Området kommer anslutas 
med vattentryck om +206 m i Älvsborgsleden, men om 
exploatören bygger enstaka hus som kommer erfodra högre 
tryck än det som kommunala VA-anläggningen kan leverera, 
bekostar och driver exploatören lokal tryckstegringspump. 
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Området för avloppspumpstation och U-område fattas på 
plankartan. Planhandläggaren skall kontakta Gatukontorets 
VA-avdelning för att inhämta information om område för 
avloppspumpstation och U-områden för nya och befintliga 
VA-ledningar.

Uppgifter om dagvattenanläggningarnas dimensionering-
skrav är motstridiga. Om dammarna dimensioneras för 
100-årsflöde enligt kap är det viktigt att man klargörs dess 
ytbehov och att dessa ytor ingår i planbeskrivningen.

Övergripande trafikstruktur
För att få avsedd funktion i det övergripande trafiknätet 
måste kopplingen mellan Varbergsvägen och Göte-
borgsvägen ges en bättre linjeföring. Syftet med den 
tidigare benämnda Regementsleden är att avlasta Göta och 
Brodalsmotet från trafik vilket bäst görs med en gen och bra 
linjeföring.

Av detaljplaneförslaget framgår att ”Kopplingen för gående 
och cyklister måste utvecklas och förbättras till omgivande 
områden”. Därför har föreslagits två planskilda korsningar 
för gång- och cykeltrafiken vid Kristiansfält och söder om 
kv Vinrankan men förvånande nog inte på den plats som 
kommer att passeras av flest gång- och cykeltrafikanter – vid 
nuvarande järnvägskorsning vid Regementsgatan. En plan-
skild förbindelse för de oskyddade trafikanterna mellan det 
nya regementsområdet och Göta känns minst lika angelägen 
som de föreslagna.

Utbyggnaden av Regementsleden borde planeras med en 
tidshorisont som innebär att man i detaljplaneförslaget tar 
hänsyn till nuvarande planering av markanvändningen på 
kv Vinrankan. Föreslagna sektionsbredder för gatorna på 
allmän platsmark ses över för att anpassas till kraven för 
tillgänglighet och skötsel.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar tekniska nämndens 
synpunkter om att det är viktigt att i området bevara kultur 
och natur. Skötsel av gatumark och naturområden är av 
största vikt för hur områdets kvaliteter ska tas till vara. 
Samhällsbyggnadsnämnden delar därmed tekniska nämndens 
åsikter om att medel måste tillsättas för detta och uppmanar 
tekniska nämnden att bevaka frågan i kommande budgetar-
bete.

Huvudmannaskap för allmänna vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar har övergått till Borås Energi och Miljö 
från och med 1 jan 2011. Avstämning har gjorts med Borås 
Energi och Miljö så att beskrivningen av vatten- och avlopps-
frågorna redogörs på ett korrekt sätt.

När det gäller de övergripande trafikfrågorna har samtal förts 
med tekniska förvaltningen om vilka åtgärder som erfordras 
i denna etapp och vilka som ska studeras vidare i kommande 
utbyggnadsetapper. Planbeskrivningen har uppdaterats med 
en ny beskrivning av den tänkta trafikstrukturen.

S5 Miljönämnden  
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel på det tidi-
gare regementsområdet. Utgångspunkten är att uppvärmning 
ska ske med fjärrvärme och att byggnaderna ska ha så låg 
energiförbrukning som möjligt. Energifrågorna kommer att 
utredas vidare under planprocessen och till utställningen 
av planen bör man ha tagit fram planbestämmelser rörande 
energiförbrukning.

I de norra delarna av planområdet planeras slutna kvarter 
och sedan blir bebyggelsen mer småskalig ju längre söderut 
man kommer. Av planbestämmelserna ska det tydligt framgå 
att Borås Stads riktlinjer för vägtrafikbuller ska gälla vid 
utformningen av bebyggelsen. Det är positivt att man i 
trafikplaneringen prioriterar fotgängare och cyklister samt 
satsar på kollektivtrafiken. Genom åtgärder som underlättar 
för de boende i området att snabbt och smidigt ta sig till 
resecentrum kan man t.ex. få de som arbetar i Göteborg att 
välja kollektivtrafiken framför att pendla med egen bil.

I planbestämmelserna anges att dagvattnet ska omhändertas 
lokalt, men för att hantera stora flöden har två områden 
avsatts för dagvattendammar. De föreslagna åtgärderna 
bedöms ge en god dagvattenhantering. En del av planom-
rådet ligger inom strandskyddat område för Viskan. Det 
aktuella området är dock väl avskilt från Viskan och för att 
undvika behovet av eventuella dispenser i framtiden är det 
lämpligt att upphäva strandskyddet i detaljplanen.

På gården Kristiansfält finns ett nybyggt stall med 
tillhörande betesmarker. För att kunna gå vidare med 
detaljplanen enligt föreslagen omfattning kommer en 
dialog att inledas mellan fastighetsägaren, Borås Stad och 
Explatören. Eventuella justeringar kommer därefter att göras 
innan planen ställs ut. Om hästverksamheten blir kvar på 
Kristiansfält måste behovet av skyddsavstånd till närmaste 
bostäder utredas. I detaljplanen avsätts områden för natur-
mark, bullerskydd och dagvattenhantering. Möjligheten att 
förbättra den biologiska infrastrukturen genom att kombin-
era de planerade gång- och cykelbroarna med ekodukter bör 
undersökas.

Kommentar
Att reglera energiförbrukningen i området är inte tillåtet 
enligt Plan- och bygglagen. Borås Stads riktlinjer för 
trafikbuller gäller inte längre. Övrigt gällande buller, se 
kommentar ovan till Länsstyrelsen. De delar av planområdet 
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som ligger i närheten av Viskan är borttagna i denna etapp. 
Likaså ligger inte aktuell detaljplan i direkt anslutning till 
hästhållning.

De synpunkter som Samhällsbyggnadsnämnden ska jobba 
vidare med är synpunkterna för hållbart resande som är en 
mycket viktig fråga. Se vidare svar till Trafikverket.

S6 Borås Energi och Miljö
Se synpunkter från Tekniska förvaltningen (gamla gatukon-
toret).

S7 Borås Elnät 
Elnät: För att klara elförsörjningen till området måste nya 
elledningar dras fram till planområdet och därtill hörande 
transformatorstationer placeras (ca 6 st). Detta är ett ganska 
omfattande arbete och tar ca 9 månader att genomföra 
under förutsättningar att vi har full tillgång till tomt och 
gatumark för byggnation. Om möjligt ska allmän platsmark 
för lednings- och transformatorstationsplaceringar längs med 
blivande gator planeras.

Enligt de beviljade ledningsrätterna ska initiativtagaren 
bekosta nödvändiga flyttningar av befintliga elanläggningar. 
Innan eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning 
från initiativtagaren vara oss tillhanda. Då ledningarna 
utgör en viktig del i elförsörjningen är vår bedömning att 
eventuella flyttningar ska ske när effektbehovet i nätet är som 
minst under året, ca april-oktober. Ett tidigt samrådsmöte 
vore lämpligt med tanke på de anläggningsarbeten som ska 
utföras i området.

Bornet: I planområdet finns ett sammanhängande optonät, 
som är av större betydelse för både de företag, Kommunal 
verksamhet m.m. som redan är etablerade i området. Vissa 
av ledningarna utgör också viktiga förbindelser mellan våra 
större noder i staden. Ledningarna är förlagda i ledningsrätt.

Enligt beviljad ledningsrätt ska initiativtagaren bekosta 
nödvändiga flyttningar av befintliga optoanläggningar. Innan 
eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning från 
initiativtagaren vara oss tillhanda.

Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid 
före byggstart.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten 
Inom planområdet finns beteckningarna K och B, dessa 
saknas dock bland användningsbestämmelserna. Inom 
fastigheten Osdal 3:3 finns en byggrätt där högsta antal 

våningar/högsta byggnadshöjd saknas. Vi föreslår att man 
använder beteckningen “gångfartsområde” som ersätter det 
tidigare begreppet “gårdsgata”.

Kommentar
Plankartan har uppdaterats och justerats.

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stads-
delarna numera ersatta av facknämnder) 
Enligt detaljplanen utformas bebyggelsen så att miljön 
upplevs trygg samt utveckling av området till en levande 
stadsdel med servicefunktioner, detaljhandel och rekreation 
inom gångavstånd. En utmaning är att hitta en hållbar balans 
mellan de olika trafikslagen samt att i ett tidigt skede bygga ut 
en fungerande kollektivtrafik.

Kommundelsnämnd Göta är positiv till föreslagen detaljplan 
för del av Regementet med uppbyggnad av en ny stadsdel för 
Borås Stad. Kommundelsnämnden anser att det bör planeras 
för tankstationer för elbilar vid nyetablering av bostadsom-
råden.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S10 Kulturnämnden 
Sammanfattning
Kulturnämnden vill lyfta fram det ambitiösa arbete med att 
genom denna detaljplan försöka skapa förutsättningar för att 
möjliggöra utbyggnaden av en ny stadsdel, Regementsstaden, 
i Borås. Det är av största vikt att slå vakt om de mycket stora 
kulturhistoriska värden som den befintliga bebyggelsen 
besitter och att bevara och skydda den ur nationellt perspek-
tiv mycket värdefulla och viktiga äldre planstrukturen. Här 
krävs ett ambitiöst arbete med såväl detaljer som strukturer 
för att de intentioner, som finns för att skapa den levande 
staden för det goda livet, där historia och kulturarv samspelar 
med nytänkande och framtid skall förverkligas. Plankartans 
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och skyddsbestäm-
melser ger skydd åt kulturvärden. Utformningen av den nya 
bebyggelsen är mycket skissartad genom ett antal exempel 
och bör följas upp med innebörden i god arkitektonisk 
utformning där material, skala, detaljer, takutformningar 
m.m. också kan knyta an till och varieras med den äldre 
bebyggelsen.

Kulturnämnden anser att det är av stor vikt att en MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) görs, där konsekvenserna av 
detaljplanen för de kulturhistoriska värdena tydligt redovisas. 
Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 
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identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att 
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Yttrande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en 
ny stadsdel. Området ligger på västra sidan av Viskadalsba-
nan strax söder om Riksväg 40.

Visionen är att bygga en helt ny stadsdel, Regementsstaden, 
för dagens och kommande generationers boråsare. Att 
utifrån grundstommen, de militära kasernbyggnaderna 
runt Lagercrantz plats och Mannerfeldts plats fylla de 
obebyggda delarna med liv och rörelse. Att bygga med ett 
blandat och varierat innehåll från bostäder till kommersiell 
service, verksamheter och kontor. Med planförslaget som 
grund bygga 900-1200 bostäder, flerbostadshus, radhus och 
gruppbyggda småhus med allt från hyresrätt och bostadsrätt 
till eget ägande. Regementsstaden kan komma att rymma 
en befolkning på 2 000 – 3 000 personer, till det kommer 
arbetsplatser, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter. 
Den stora utmaningen är att skapa en levande stad och få liv 
och rörelse i den södra delen av området. Sedan den militära 
verksamheten upphörde har området runt Lagercrantz plats 
och Älvsborgsleden utvecklats till ett verksamhetsområde 
med närmare 800 arbetsplatser och två skolor med närmare 
400 elever. Regementsstaden uppbyggnad utgår från princi-
pen att skapa plats för möten.

Området omfattas av områdesbestämmelser för delar av 
området, Mannerfeldts plats och gården Kristiansfält, som 
skall planläggas. Syftet med områdesbestämmelserna var att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla 
vegetationspartier i området.

Spåren från den militära tiden syns tydligt med igenväxande 
skjutbanor och andra öppna övningsytor samt spår efter 
förrådsbyggnader. ”Regementsparken” är ett centralt och 
högt beläget värdefullt grönområde som skiljer Älvsborgsle-
dens verksamhetsområde från kasernområdet. Grönområdet 
är en rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra 
delen är ett naturparksliknande område av betydelse för hela 
regementsområdet genom sin storlek, där det också finns ett 
soldattorp (utanför denna detaljplan) troligen från 1600-talet.

Planen för Regementsstaden hör till en del av det gamla 
Älvsborgsregementet (upphörde 1997). Ett stort antal 
byggnader som ingår i en karaktäristisk mönsterplan är kvar 
från Regementstiden. Kaserngården och dess monumentala 
byggnader är skyddade i detaljplan som antogs i september 
2009. Inom planområdet finns ett tiotal byggnader som 
tidsmässigt och utförande hör samman med kasernerna 
och ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanlägg-

ningarna. Brigadhuset och det omgivande parkliknande 
trädbeståndet är värdefullt liksom de båda faluröda komple-
mentbyggnaderna. Kristiansfälts landeri från 1822 med 
nuvarande utformning från 1875, är permanent skyddat 
genom bevarande-, skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. 
Rester av den gamla trädgården kan ännu anas. Områdets 
struktur, främst från bebyggelsen som uppfördes 1910-1914, 
är viktig att den hålls intakt. För att förstå denna struktur är 
det viktigt att även de enkla komplementbyggnaderna i trä 
bevaras. Byggnadernas särart skall värnas. De kulturhisto-
riskt värdefulla lägre byggnaderna söder om kaserngården 
bevaras i den kommande utbyggnaden av området och blir 
en viktig del av helheten. Brigadhuset med intilliggande 
förrådsbyggnader och omgivande trädbestånd bevaras och 
införlivas i den framtida skolmiljön.

För att inte förvanska de historiska miljöerna utan skapa ett 
sammanhang med det nya, blir det en utmaning som kräver 
omsorg om detaljer, material, färg, skala och utförande 
liksom känsla och respekt för natur- och kulturmiljöns 
egenart och egenvärde. Att balansera öppenhet och 
möjligheter mot reglering kräver tydlighet och lyhördhet i 
såväl detaljplanen som i den kontinuerliga utvecklingen och 
omsorgen av stadsdelen. Bebyggelse, natur och människor 
skall hitta ett samspel. Ledord är orienterbarhet, miljöanpass-
ning och god arkitektonisk utformning. Regementsstaden 
planeras för tre olika delar med var sin egna karaktär 
förstärkta genom namnen, Kasernstaden, Trädgårdsstaden 
och Friluftsstaden. Både bostäder och verksamheter skall 
kunna rymmas och samlokaliseras med bostäder. Det finns 
en flexibilitet i detaljplanen som möjliggör byggande av olika 
former av gruppboenden, trygghetsboenden, vårdboenden 
och förskolor i de flesta bostadsdelarna, likaväl som det finns 
möjlighet att etablera handel och kontor inom Kasernstaden 
och Trädgårdsstaden

Regementsparken bevaras som ett viktigt grönområde. Den 
gamla paradentrén till Regementet via Regementsgatan 
bevaras som ett grönområde och park. Igelkottshöjden blir 
naturområde.

För området skapas ett nytt primärt vägnät medan det 
sekundära vägnätet matar bostadskvarteren, gång- och 
cykelvägarna kommer att följa båda. Det interna gatunätet 
redovisas först när planen ställs ut.

Byggnadsnämnden anser inte att en MKB erfordras, men 
Kulturnämnden anser att en MKB bör göras för att tydlig-
göra konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena.

Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
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ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 
identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att 
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat Kulturnämndens 
synpunkter om områdets kulturhistoriska värden. I detta fall 
bedömer vi inte att ett Cultural planningarbete är nödvän-
digt. Regementets kulturhistoriska betydelse för Borås är 
väl kartlagt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är 
nödvändigt att göra en MKB då lagstiftningen inte tillämpas 
på det viset.

S11 Räddningstjänsten 
Brandvattenförsörjningen i det planerade området bör utföras 
i enighet med räddningstjänstens PM, brandvattenförsörj-
ning daterat 2008-08-01. Har anges att ett sådant område 
som planläggs i Regementsstaden ska ha ett konventionellt 
brandvattensystern.

Avståndet mellan brandposterna ska då som mest uppgå till 
150 meter. Beroende på vilken typ av bebyggelse som före-
kommer på olika delar av området ska flödet i brandposterna 
vara minst 600 eller 1200 liter per minut.

På Göteborgsvägen norr om det planerade området transpor-
reras farligt gods. Avståndet från planområdets mest nordliga 
planerade bebyggelse uppgår till över 200 meter varför 
räddningstjänsten bedömer att denna transport inte innebär 
en betydande förhöjd risk i området.

Gamla Varbergsvägen löper längs med det planerade 
områdets sydöstra gräns. Enligt vägverkets undersökning 
av trafikflöde av farligt gods på väg genomförd 2006, trans-
porteras inga betydande mängder farligt gods här. En viss 
transport av farligt gods bedöms däremot ske, bland annat 
transporteras brandfarlig metangas till Gässlösa biogasan-
läggning som ligger sydöst om området. Med resonemanget 
ovan vill räddningstjänsten uppmärksamma på att risker 
tillkommer då bebyggelse uppförs nära vissa typer av vägar 
och det är upp till upprättaren av detaljplanen att värdera hur 
dessa risker ska hanteras och värderas.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Borås Stads nya 
övergripande riskutredning kan användas som underlag och 
att området som är aktuellt nu inte behöver någon särskild 
riskhänsyn. Se vidare kommentar ovan till Länsstyrelsens 
yttrande.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. Området 
har alla möjligheter att bli attraktivt för dem som uppskattar 
friluftsliv och en levande stadsdel.

Fritids- och folkhälsonämnden ser många positiva 
inslag med detaljplanen:
Två planskilda korsningar som sammanbinder planområdet 
med Borås Ridhus och Viskan. Det skapar goda förutsätt-
ningar för de boende i den nya stadsdelen att komma närmare 
Viskan och de fina promenadstråk som finns strax söder om 
Borås tätort. 

Idéer på näridrottsplats.
Bra variation i bebyggelsen med blandning av bostadsformer 
och verksamheter. Gång- och cykelstråk som är väl fördelade 
genom området. Bra att det finns gröna oaser inom plan-
området, som komplement till de större friluftsområdena 
runtomkring. Ambitionen med att skapa en säker och 
trygg miljö. Medvetenheten kring bullersituationen och de 
föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att inga kompromisser 
genomförs utan att ljudnivåerna hålls nere i boendemiljön.

Kommentar
Noterat.

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
I planförslaget finns det möjlighet för olika boendeformer 
som trygghets-, grupp-, och vårdboenden och i det centrala 
planområdet finns det plats för skolor. Förskolor kan placeras 
inom de flesta kvarteren.

Nämnden har också ansvar för kommunens skogar, natur-
vård samt frågor som berör rekreation och friluftsliv och 
påpekar att vägar och avläggningsplatser inom den södra 
delen av detaljplansområdet måste planeras och dimen-
sioneras så att virkestransporter från angränsande skogar 
säkerställs.

Pickesjöområdet är ett viktigt rekreationsområde och ett 
välbesökt utflyktsmål. Därför är det viktigt att de nuvarande 
grusvägarna t ex ”Himlabacken” lämnas som kommunika-
tionsvägar för att göra området i väster tillgängligt.

Kommentar
Skolfrågan och tillträde till Pickesjöområdet behöver studeras 
ytterligare i planarbetet framöver. Se svar till Kommunstyrel-
sen. 
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S14 Polismyndigheten
Syfte är att skapa förutsättningar för stadsliv genom att bygga 
nytt gatunät i området samt ange ett antal kvarter med ett 
blandat innehåll av bostäder, verksamheter och skolor samt 
en stor del av service.

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten 
inga synpunkter. När det gäller gång- och cykelvägar inom 
området är det viktigt att de planeras så att inga skymmande 
buskage eller träd stör trafiksäkerheten.

Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant 
sätt att man från bostaden kan observera sin parkeringsplats. 
Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst.

Kommersiell service bör planeras med parkeringsmöjligheter. 
Tillräckligt med p-platser så att inte bilar placeras trafikfarligt 
i närheten av servicen. P-platser bör planeras så att avhämt-
ning och lämning underlättas. Det gäller även planerade 
skolbyggen.   

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S15 Hyresgästföreningen
Samtliga boendeformer, grönområden med tillgång till gång 
och strövområden, gång- och cykelvägar inom området. 
Noggrannhet med omhändertagande av dagvatten. Områden 
med öppna vattenspeglar för att försköna området. I övrigt 
tillstyrker remissgruppen detaljplanen.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S16 TeliaSonera AB  
Skanova har teleanläggningar inom planområdet, se 
bifogad lägeskarta. På Skanovas lägeskarta finns bitvis även 
Regementets eget områdesnät redovisat. Skanova önskar att 
så långt som möjligt behålla Skanovas befintliga teleanlägg-
ningars läge. I det fall vi tvingas vidta åtgärder önskar vi att 
ni kontaktar oss i god tid för planering och diskussion om 
hur kostnader för detta skall fördelas.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S17 Västtrafik AB
Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser 
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Idag trafikerar linje 6 
hållplats Regementet vid Lagercrantz plats. Det är viktigt att 
en utbyggnad ger tillträde och plats för en utökad kollektiv-
trafik till området. 

Karta med Övergripande gatustruktur visar att primärgata 
går i utkanten på Trädgårdsstaden. Då man kan utläsa att 
Friluftsstaden får flest antal boende önskar vi möjlighet att 
köra närmare, men där är endast sekundär gata. Det behöver 
finnas plats för vändplan och tre lämpliga hållplatslägen för 
att få en väl fungerande kollektivtrafik så att ingen har längre 
än 300 meter till busslinje. Det är också viktigt att planera 
gena, bekväma och trygga gångvägar till busshållplats. 
Västtrafik önskar därför få vara med i det fortsatta plane-
ringsarbetet i ett tidigt skede.

Kommentar
Fortsatt arbete med kollektivtrafikfrågan kommer att ske.

2. Yttranden från sakägare
S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB 
Vasallen är positiv till planen, dess utformning, innehåll, 
mångfald och grundläggande vision och mål.  I den mån det 
går att minska gatusektionernas bredd utan att ge avkall på 
säkerhet, kvalitet och gestaltning så är det önskvärt. 

Tomten som föreslås för skola och förskola anser vi mycket 
lämpligt placerad, centralt i området, med bra tillgänglighet 
och i en vacker historisk miljö.

Planbestämmelserna om bevarande av de två förrådsbygg-
naderna bör dock inte vara begränsande för möjligheten att 
inrymma en effektiv och ändamålsenlig skolverksamhet. 
Vasallen önskar därför att planbestämmelserna ” q1,2 och 
k4” tas bort för dessa två byggnader. Vasallen hoppas att ett 
visst bevarande av dessa ändå är möjligt att göra och kan 
kombineras med skola, men det bör inte vara styrande. 

Plankartan saknar förklaring med bestämmelser till ”B” 
avseende det smala området markerat ”SBC1J0K1,” mellan 
parken och kasernerna (beteckning överensstämmer med 
gällande plan, men måste förklaras).

Kommentar
Förrådsbyggnaderna och området markerat ”SBC1J0K1” är 
inte en del av nuvarande planområde. 

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1
Enligt Byggnadsnämndens i Borås kommun delegationsbe-
slut den 14 mars 2000 (§ S63) har makarna Mann Jacobson 
beviljats bygglov för uppförande av en stallbyggnad 
innehållande förutom stall även förråd och garage. 
Miljöskyddsinspektören har i beslut den 8 mars 2000 ( Jnr 
2000-161) tillstyrkt stallverksamheten för vilken verksam-
het djurskyddsinspektören yttrat sig den 8 mars 2000 ( Jnr 
2000-161).



DETALJPLAN 33

Refererande till vad som anförs i Byggnadsnämndens 
Inbjudan till samråd av den 4 november 2010 får makarna 
Mann Jacobson, under åberopande av ovan nämnda tillstånd 
för djurhållning med hästar, påkalla att det genomförs en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning för det 
aktuella planområdet.

Makarna Mann Jacobson får vidare framhålla att den väg 
(allé HUVUDGATA allé) som på Illustrationskartan över 
planområdet inritats väster om deras bostadsfastighet 
inkräktar på den vägrätt som tillhör deras fastighet. Därtill 
kommer att viss gränsdragning mellan fastigheten Osdal 3:3 
och planområdet behöver utredas närmare.

Refererande till mitt tidigare telefonsamtal med planarkitek-
ten Ann-Marie Andersson får jag härmed, med anledning 
av den pågående uppställningen av hästar på fastigheten 
Osdal 3:3, påkalla Byggnadsnämndens initiativ till ett snart 
samrådsförfarande med Vasallen exploaterings AB och Borås 
stad.

Kommentar
Plankartan och även exploatören har bytts ut. Fortsatt dialog 
med exploatören om planbestämmelser har skett i samråd 
med aktuell exploatör.

3. Synpunkter från övriga
S19 Trenningstorps Vägsamfällighet
Trenningstorp vägsamfällighet har tagit del av samråds-
handlingar för detaljplan, Regementet (Kristiansfält) och 
vi ställer oss positiva till en ny stadsdel i föreslaget område. 
Då vi kommer att drabbas oförskämt hårt av en eventuell 
utbyggnad av riksväg 27 strax sydväst om Trenningstorp 
med helt avskurna förbindelser vintertid vill vi gärna komma 
med förslag om väganslutning mellan Trenningstorp och 
nya “regementsstaden” som skulle lösa vägproblematiken 
vintertid i Trenningstorp på ett bra sätt.

Bakgrund
Det planeras av Borås Stad och Trafikverket en utbyggnad av 
Rv 27 mellan Kråkered och Viared och föreslagen dragning, 
dec 2010, kommer att vara alldeles sydväst om Trenningstorp. 
Föreslagen dragning av Rv 27 och anslutningsvägar till 
Trenningstorp är helt oacceptabla då vi riskerar att inte kunna 
komma till våra fastigheter vid svåra vägförhållanden vinter-
tid. Vi har fått lämna synpunkter till Trafikverket och Borås 
Stad vid ett antal tillfällen och vi upplever, från vår horisont, 
att dessa har ignorerats fullkomligt. Då vi tidigare denna 
höst fick information om en ny stadsdel i regementsområdet 
tänds ett hopp om att vi kan få till en vettig väganslutning till 
Trenningstorp.

Förslag på väganslutning mellan Regementsstaden och Tren-
ningstorp. I södra delen av detaljplanen slutar “huvudgatan”, 
se bild 1, den skulle vi vilja ha en förlängning dragen, anpas-
sad till landskapet, upp till nedre delen av Trenningstorp, se 
bild 2. Vill man slippa genomfartstrafik genom regements-
staden kan man göra GC-tunnel, se bild 1, anpassad för 
biltrafik.

Kommentar
Synpunkterna bedöms inte påverka den delen av planen som 
nu är aktuell.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogram-
met är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa princi-
piella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på 
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas 
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade 
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till 
och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 

Varför detaljplan?
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två till tre plan över befintlig byggnad inom fastigheten 
Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola 
och vård för befintlig byggnad. Fastigheten Saturnus 14 
är belägen i Borås centrum. Påbyggnaden ska utföras med 
hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen följer inriktningen i 
visionen Borås 2025 med fler bostäder i stadens centrum.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 
i två till tre plan över befintlig byggnad inom fastigheten 
Saturnus 14 samt att ändra användningen till centrum, skola 
och vård för befintlig byggnad. Fastigheten Saturnus 14 är 
belägen i Borås centrum. Påbyggnaden ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga bygg
nadens karaktär och områdets centrala läget. Detaljplanen 
följer inriktningen i visionen Borås 2025 med fler bostäder i 
stadens centrum.

Planområde
Området ligger i Borås stads centrum och innefattar 
Kvarngatan i norr, Källegatan i söder, Österlånggatan i öster 
och Bryggaregatan i väster. Dessa gator avgränsar kvarteret 
Saturnus. Total areal av området är ca 7400 kvm. Kvar
tersmarken inom fastigheten Saturnus 14 är ca 3200 kvm. 
Fastigheten Saturnus 14 är i privat ägo.

Gällande detaljplan
Planområdet omfattas av detaljplanen P397 från 1973 som 
anger handelsändamål för kvarteret Saturnus. Planområdet 
omfattats delar av detaljplaner P753, P117, P232 och P128 
som samtliga anger allmän plats avsedd för gata för de delar 
av marken inom planområdet som angränsar till kvarteret 
Saturnus 14.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 Samhällsbyggnadsnämn
den i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen 
för att möjliggöra bostäder inom kvarteret, samt att studera 
möjligheten att skapa en förskola inom kvarteret. Samhälls
byggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Samhälls
byggandsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
Plan- och bygglovchefen beslutade 2017-05-15 via delegation 
att skicka planen på samråd. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet ligger en tegelbyggnad från 1974 som idag 
används för vård- och kontorverksamheter. Antal våningar 
varierar mellan 5 och 6 våningar. Bebyggelsen inom fastig
heten består av två byggnadsvolymer i nordsydlig riktning 
med en liknande höjd som kopplas ihop av en bredare och 

högre volym som sträcker sig i öst-västlig riktning. Den 
här strukturen har skapat en öppen yta på ca 700 kvm norr 
om fastigheten. På denna yta ligger två entréer till huset, 
en transformatorstation, ett antal parkeringsplatser samt en 
mindre grönyta. Infart till garaget ligger på Kvarngatan. 

Fastigheten ligger i den södra delen av rutnätsstaden nära 
Södra torget, Viskan och Stadsparken. Omkring planområdet 
finns byggnader med blandade karaktärer och ändamål. De 
flesta byggnader i närliggande kvarteren är 4-5 våningar. 
I kvarteret Rea i norr om planområdet ligger Flaménska 
gården, ett trähus från 1800-talet i 2-3 våningar. Sydöst om 
planområdet på fastigheten Sirius ligger också en byggnad 
från 1800-talet. Byggnaden är från 1886 och byggdes som 
elementarläroverk för flickor. Idag används byggnaden som 
kontor. I korsningen mellan Bryggaregatan och Fabriksgatan 
(Vulkanus 16 och Uranus 2) har två av byggnaderna varsitt 
torn i 7-8 våningar, dessa är de högsta byggnaderna runt 
planområdet. Söder om planområdet ligger fastigheten Vesta 
12. Denna fastighet används som kontor och har lastbrygga 
på Källegatan som ligger mellan Saturnus 14 och Vesta 12. 

Kvarteren omkring planområdet innehåller blandade verk
samheter. Söder om planområdet finns idag verksamheter 
som kontor, tränings- och utbildningslokaler. I öster och 
norr finns centrumverksamheter som handel och kontor samt 
bostäder.

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att påbyggnaden får uppföras från 
+149,5 meter över stadens nollplan. Antal våningar på 
påbyggnaden varierar mellan olika delar av fastigheten och 
justeras av planbestämmelser för totalhöjd. I planområdets 
östra del längst Österlånggatan kommer påbyggnaden ha 
en indragning i fasaden på 1,5 meter från befintlig fasad. På 
västra delen längst Bryggaregatan får påbyggnaden uppföras 
0,8 meter indraget från befintlig fasad. Syftet med den 
indragna påbyggnaden är att den ska skilja sig i volym från 
det befintliga huset, samt bibehålla gaturummets propor
tioner. En indragning av påbyggnaden minskar inverkan på 
ljusförhållenden på intillliggande gator och fastigheter.

Förslaget medger bebyggelse med centrum-, skol-, vård- och 
bostadsändamål. Inom planområdet tillåts alla sådana verk
samheter som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt 
att nå för många. Påbyggnaden får användas som bostäder 
eller centrumverksamhet. Fastighetens läge i central Borås, 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl., Borås Stad, upprättad den 19 maj 2017. 



DETALJPLAN 5

i närheten av Södra Torget och Stadsparken lägger stor vikt 
på ett hög arkitektur kvalitet av påbyggnaden så att det tillför 
byggnaden och staden ett nytt uttryck.

Bostäder 
Planförslaget medger bostäder från nivå +139,5, vilket 
möjliggör att skapa bostäder i en del av befintlig bebyggelse 
samt i den nya påbygganden. 

Lokaliseringen av bostäder har bedömts som lämplig utifrån 
visionen Borås 2025 som innebär en förtätning av centrum. 
Fastighetens centrala läge erbjuder god tillgång till service, 
kollektivtrafik och rekreationsområden. Att bygga bostäder 
i den här delen av Österlånggatan kan bidra till ett ökat 
gångflöde längs Österlånggatan och i den södra delen av 
Borås centrum. 

Förskola
I uppdraget från Kommunstyrelsen ingick att pröva lämp
ligheten för förskola inom fastigheten. En förskola behöver, 
förutom lokalytor, tillräckligt stora friytor som är lämpliga 
för lek och utevistelse. Vidare behöver det ordnas angöring 
och parkering. Det behöver också säkerställas att platsen är 
lämplig utifrån buller, luftkvalitet och risker. 

Inom Saturnus 14 är friytorna begränsade. Det finns ca 700 
kvm friyta inom fastigheten vilket i sig inte är tillräckligt för 
en förskola. I närheten av Saturnus 14 finns däremot goda 
möjligheter till lek och utevistelse vilket kan kompensera för 
bristen på friyta inom fastigheten. Stadsparken är belägen 
inom ca 90 meter, och Annelundsparken inom ca 250 meter. 
Det innebär att det finns god tillgång till lekplatser, park 
och skogsytor. Ska förskola ordnas inom fastigheten behöver 
det i bygglovet säkerställas att utemiljön inom fastigheten 
blir tillgänglig och användbar för förskolans verksamhet. 
Tillsammans med närheten till Stadsparken och Annelund
sparken ger det tillräckliga friytor för lek och pedagogisk 
verksamhet. 

Det är troligt att många kommer att gå, cykla eller åka 
kollektivtrafik till förskolan. I bygglovet beräknas behovet 
av parkeringsplatser och hur dessa ska lösas. Angöring och 
parkering kommer behöva lösas på omkringliggande allmän 
platsmark, förslagvist på Källegatan. 

Bullerutredningen (Struktor, 2016-01-26) visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad på bottenvåningen är lägre än 50 dBA. 
Därmed kommer utemiljön inom fastigheten kunna ha en 
tillfredställande ljudmiljö. I bygglovet bör det bevakas att 
ljudmiljön på uteplatsen inom fastigheten blir så bra som 

Avstånd till Stadsparken och Annelundsparken. 
01500m1005500

Annelundsparken

Stadsparken

100 m 300 m
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möjligt. Det finns också bullerskyddade miljöer i Stadsparken 
och Annelundsparken där förskolan skulle kunna ha stor del 
av sin utevistelse. 

Fastigheten är belägen mer än 200 meter från farligt gods-
led. Inga andra farliga verksamheter finns i närheten. 

Luftkvaliteten inom fastigheten bör vara god med tanke på 
närheten till öppna ytor som Södra Torget och Stadsparken. 
Eftersom stor del av förskolans utevistelse skulle vara i 
Stadsparken eller Annelundsparken så är det luftkvaliteten 
där som är mest relevant för förskolans elever. Det finns 
ingen anledning att tro att luftkvaliteten där skulle vara 
undermålig. 

Slutsatsen är att förskola kan vara lämpligt inom Saturnus 
14. I bygglovet behöver särskilt fokus läggas på kvaliteten på
friytan inom fastigheten samt lösningar för parkering och 
angöring. 

Stadsbild och gestaltning
Till planen finns en illustrationskarta samt 3D-illustrationer 
som visar hur området kan se ut om det bebyggs enligt 
planen. Att utföra en påbyggnad ovanpå byggnaden inom 
fastigheten  påverkar starkt stadsbilden i Stadsparken och 
Södra Torget. Påbyggnaden får uppföras med en indragning 
från östra och västra fasaden. Syftet med indragningen är 
att hantera påbyggnadens påverkan på stadsbilden så att 
det upplevs som en måttlig förändring i stadsmiljön. Med 
en indragen påbyggnad kommer volymen upplevas mindre, 
samt att det tydligt markerar påbyggnaden ifrån befintlig 
bebyggelse inom fastigheten. Indrag minskar också påverkan 
i form av förändring av dagsljus för kringliggande byggnader. 
I bygglovet bör utformning av volymen samt arkitekturde
taljer som val av material, färg på fasad studeras noggrant. 
Påbyggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. 

Historik och kulturmiljöer
Byggnaden inom kvarteret Saturnus 14 ritades av firman 
Lund och Valentin Arkitekter AB i Göteborg och byggdes 
av Byggnads AB Brinck & Lundin under åren 1973-1974. 
Funktionen har sedan starten varit kontor, vårdcentral samt 
folktandvård. Den stora tegelbyggnaden ersatte en äldre 
bryggerianläggning för Sandwalls Ångbryggeri som legat på 
platsen sedan 1847. Den nya byggnadens arkitekturstil kan 
närmast beskrivas som brutalfunktionalistisk. I omgivande 
kvarter ligger ett flertal hus som anses besitta ett kulturhis
toriskt värde och som är upptagna i Borås Stads Kulturmil
jöprogram. Det handlar om industribebyggelse från sent 
1800-tal och fram till 1940-talet samt flerbostadshus och 
en äldre skolbyggnad i en högexploaterad, tät stadsmiljö. 
Utpekade byggnader finns bland annat i kvarteret Serapis 3, 
Sirius 6 samt Remus 5. 

Vulkanus 16 och Uranus 2

Vy mot planområdet från norr. Flaménska gården syns på vänster av bilden. 

Norra delen av Österlånggatan är en välfungerande gågata. Vy från Södra torget 
mot norr. 

Vy från Stadsparken mot planområdet.
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Ett viktigt stadsrum i närheten av Saturnus 14 är Södra 
Torget. Det skapades vid mitten av 1890-talet och var 
ursprungligen ett handelstorg, men sedan 1936 används 
det i huvudsak som en central hållplats för stadsbussarna i 
Borås. Mellan den aktuella byggnaden i kvarteret Saturnus 
och Södra Torget ligger Flaménska gården, vilken uppfördes 
1834. Det är en av få bevarande handelsgårdar från den 
förindustriella trästaden Borås. Även denna gård finns 
upptagen i Borås Stads Kulturmiljöprogram. 

Bostäder
I centrala Borås finns det bostäder av olika upplåtelseform, 
storlek och ålder. Påbyggnaden tillför centrum ca 46 lägen
heter av varierad storlek, varav 13 av de är smålägenheter på 
max 35 kvm. Påbyggnadens BTA är ca 4300 kvm.

Arbetsplatser
I Borås centrum finns en mängd arbetsplatser inom olika 
inriktningar. Kvarteret Saturnus innehåller en stor andel 
arbetsplatser, bl.a. inom handel, vård och kontorsverksamhet. 

Utemiljöer
Planområdet ligger på ca 90 meters avstånd till Stadsparken. 
I parken finns grönytor, lekplats och badhus. Annelundspar
ken är belägen ca 250 meter från planområdet, där det finns 
stora grönytor och en lekplats. 

Offentlig service
Inom kvarteret Saturnus finns idag vårdcentral och barna
vårdcentral. En annan vårcentral i närheten är Närhälsan 
Heimdal som ligger 600 meter från planområdet. 

Förskolor i närheten av område är Förskolan Linnégården 
som ligger 500 meter söder om planområdet på Druvefors, 
och Förskolan Kvarngården MINI öster om fastigheten på 
ett avstånd kring 400 meter. Detta är en förskola med en 
liten barngrupp där barn har olika funktionsnedsättningar. 
Närmaste grundskolan till planområdet är Daltorpskolan 

Österlånggatan angränsar till kvarteret Saturnus i öster. 

Vy från Södra Torget. Sagahuset och Österlånggatan syns på vänster av bilden.

Entré till garaget och tranformatorstationen vid Kvarngatan. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet till höger 
i bilden.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Fotomontage av nya påbyggnaden. Vy från Stadsparken mot planområdet. 

Vy från Bryggaregatan mot Stadsparken. Bebyggelsen inom planområdet med fotomontage av nya påbyggnaden till höger i bilden.
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Vy från Källagatan mot väster med fotomontage på nya påbyggnaden som planen tillåter. 

Vy från Källagatan mot väster. Bebyggelsen inom kvarteret Saturnus syns till höger i bilden. 
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som har årskurserna F-9. Denna skola ligger på Druvefors 
cirka 600 meter söder om området. Engelbrektskolan i stads
delen Lugnet ligger cirka 1200 meter nordöst om fastigheten. 
I närheten av planområdet finns kommunala gymnasieskolan 
Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Dessa 
ligger ca 600 meter från fastigheten. I dagens läge har alla 
dessa förskolor, skolor och gymnasier brist på platser. 

Tillgänglighet
Planområdet sluttar svagt åt väster. Byggnaden inom 
planområdet är tillgänglig för personer med funktionsned
sättningar. Det befintliga huset inom planområdet har hiss. 
Påbyggnad ska utföras tillgänglighetsanpassad. Planområdet 
och omkringliggande gator är belysta idag vilket ger bra 
grundförutsättningar för tillgänglighet i området.

Ett hinder för tillgänglighet i området är att en del av Källe
gatan som angränsar till söder om fastigheten idag är stängd 
på kvällstid med genom ett arrende (se genomförandebeskriv
ning s. 23). Detta kommer att tas bort när planen vinner laga 
kraft.

Kommersiell service
Planområdet ligger i Borås stads centrum vilket ger tillgång 
till ett stort utbud av kommersiell service. De två närmaste 
mataffärerna ligger på ca 500 meter respektive 1000 meters 
avstånd från planområdet. Detaljplanen kommer medge 
planbestämmelse C som även tillåter butiks- och restaurang
lokaler. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i stadens centrum med mycket bra 
tillgång till stadens alla funktioner. Trafikslagen blandas i 
stor utsträckning i centrum. Gång- och cykelnätet föreslås 
byggas ut enligt ”översiktlig karta av trafikstruktur” på sidan 
11. Gatunätet kring fastigheten är en del av rutnätstaden.
Måttlig storlek på kvarteren och varierande verksamheter i 
bottenvåning har skapat bra förutsättningar för gående och 
även cyklister i centrum. Fastigheten angränsar direkt till 
Kvarngatan i norr, Österlånggatan i öster, Källegatan i söder 
och Bryggaregatan i väster. På Källegatan har fastigheten 
Vesta 12 lastbrygga. I dagsläget är denna gata stängd kvällstid 
genom ett arrende som tillhör fastigheten Vesta 12. Söderbro
gatan i väster om planområdet är bara öppen för busstrafik på 
sträckan mellan Fabriksgatan och Åsbogatan.  

Läget i centrum ger goda förutsättningar att förflytta sig med 
kollektivtrafik och genom att gå eller cykla. För att arbeta 
med de nationella miljömålen och för att undvika framtida 
trafikproblem kan kommunen och exploatören göra ytterli

gare åtgärder för att påverka de boende i områdets resevanor 
mot ett mer hållbart resande. Ett exempel är kommunens 
plan att göra om Österlånggatan till en gårdsgata, vilket ytter
ligare skulle förstärka gångstråken mot stadens kärna. Andra 
åtgärder som kan vara aktuella är att placera cykelförvaringen 
i byggnaden strategiskt med väderskydd och bra belysning. 
Det är viktigt att förutsättningarna för hållbart resande är 
goda redan vid inflytt. Målet är att det ska vara lättare att ta 
sig till jobbet genom att gå, cykla eller ta bussen när man bor 
i kvarteret Saturnus. 

Gångtrafik
Centrum har mycket bra förutsättningar för gångtrafik med 
gågator och butiker, restauranger och caféer på bottenplan. 
Rutnätsstrukturen i stadens centrum består av korta kvarter 
vilket skapar bra möjligheter att röra sig mellan de olika 
målpunkterna. Österlånggatan är en viktig gata för gångtrafik 
i centrum. Där finns ett stort utbud av butiker, matställen och  
målpunkter som  t.ex. Stora Torget och Carolikyrkan. Norra 
delen av Österlånggatan från Åsbogatan till Södra Nybroga
tan har gjorts om till en gågata. Kommunen har planer på att 
rusta upp södra delen av gatan, från Södra Torget söderut, 
till en gårdsgata vilket innebär att fordon inte får köras med 
högre hastighet än gångfart samt att fordon får bara parkeras 
i särskilt anordnade parkeringsplatser (se kartan på sidan 11). 

Cykeltrafik och cykelparkering
Området har god tillgänglighet för cykel. Det finns cykelväg 
på Bryggaregatan och Söderbrogatan. För nya bostäder inom 
planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås Stads 
parkeringsregler. För flerbostadshus behövs 25 cykelparke
ringar per 1000 kvm BTA. Planförslaget innefattar ca 4300 
kvm BTA. Det betyder att 108 cykelparkeringar ska ordnas 
inom planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 
30% av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning 
till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparke
ringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 

Vy mot Källegatan från Anna Lindhs park. 
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väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Kollektivtrafik
Planområdet är väl försörjt med lokalbussar på Södra Torget. 
Resecentrum med regionbussar och tåg ligger cirka 700 meter 
från planområdet. Lokalbusslinjerna 2, 5, 6 och 8 förbinder 
Resecentrum och Södra Torget vilket gör det enkelt att åka 
buss till och från Resecentrum. Resan tar cirka 5 minuter. 
Förtätning i centrala lägen med god tillgång till kollektiv
trafik är i linje med de mål och strategier som formuleras i 
Västtrafiks ”målbild för kollektivttrafiken år 2025 i Sjuhärad”.

Biltrafik och bilparkering
En trafikutredning för denna delen av centrum är på gång. 
Resultatet av denna utredning kommer att redovisas i gransk
ningskedet av planen. 

Planförslaget är beräknat att tillskapa ca 46 nya lägenheter i 
området. Planområdets närhet till god kollektivtrafik samt 
dess läge i Borås centrum gör att det finns mycket goda 
förutsättningar för att en hög andel av de boende kommer 
välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Biltrafikalstringen för 
en lägenhet brukar vanligen ligga mellan 4 och 6 bilför
flyttningar per vardagsdygn beroende på förutsättningarna. 
Med hänsyn till det centrala läget och närhet till Södra 
Torget som kollektivtrafikknutpunkt är det rimligt att anta 
den lägre nivån, dvs att varje lägenhet kommer att alstra 4 
bilförflyttningar ett normalt vardagsdygn. Med 46 lägenheter 
kommer det totalt att bli ca 184 bilförflyttningar vilket blir en 
liten del i ett område som redan är dimensionerat för en stor 
trafikbelastning. Planförslaget med ca 46 lägenheter bedöms 
därför inte påverka kapaciteten på intilliggande gatunät. 

Generellt sett är Borås Stads centrum fortfarande mycket 
tillgängligt för bilister och det finns en stor mängd parke
ringsplatser. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400 
meter från fastigheten cirka 660 p-platser tillgängliga för 
allmänheten. 

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea 
(BTA), användningskategori och zon. Planförslaget innefat
tar ca 46 lägenheter varav är 13 smålägenheter (<35 kvm). 
Hela BTA av påbyggnaden är ca 4300 kvm. Enligt parke
ringsreglerna behövs det 7 platser per 1000 kvm BTA för 
flerbostadshus respektive och 3 platser per 1000 kvm BTA 
smålägenheter som ligger inom centrumzonen. Detta innebär 
25 parkeringsplatser. 

Planområdet ligger på ett fågelavstånd mindre än 300 meter 
till Södra Torget som är en knutpunkt för kollektivtrafik 
inom Borås tätort. Det betyder att planen uppfyller grundför

utsättningen ”god tillgänglighet med kollektivtrafik” vilket 
möjliggör en reducering av grundkravet för bilparkering med 
10 %. Det går att minska kravet för bilparkering ytterligare 
genom ett tillämpa ett åtgärdspaket i enlighet med parke
ringsreglerna. 

Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att 
de ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. 
Det är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den 
egna fastigheten och/eller utnyttja befintliga parkerings
anläggningar med ledig kapacitet under förutsättning att 
platserna finns inom rimligt avstånd. I sådana fall ska 
parkeringslösningarna regleras genom officialservitut, 
gemensamhetsanläggning eller gemensamt ägande. Om 
byggherren inte kan ordna de parkeringsplatser som krävs 
genom ovannämnda åtgärder ska parkeringsköp tillämpas. 
Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. 

Inom planområdet finns 64 p-plaster i befintlig garagevåning  
och 10 p-plaster på markplan. Av dessa plaster används 22 
plaster av befintliga verksamheter inom fastigheteten. Reste
rande p-plaster täcker behov av tillkommande bostäderna 
vilket är 23 p-plaster enligt Borås Stads p-norm. 

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgarage sker från Kvarngatan. Varumot
tagning sker fortsatt från Källegatan. 

Riksintressen
Det pågår en lokaliseringsstudie angående Götalandsbanans 
framtida sträckning. Kommunen bedömer att riksintresset 
för Götalandsbanan inte kommer att påverkas negativt av 
planens genomförande. 

Riksväg 40 utgör också riksintresse för kommunikation. 
Planen bedöms inte att påverka den negativt. Avstånd till 
Riksväg 40 är ca 250 meter. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är idag anslutet till kommunala ledningar för vatten, 
avlopp, dagvatten och fjärvärme. Vattenledningarna i områ
det minskades för några år sedan och behöver dimensioneras 
upp. 

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds till kommunalt dagvat
tennät. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.
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Värme
Fastigheheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Inom fastigheten finns en transformatorstation. Flytt, uppgra
dering och utformning av transformatorstation bestäms i 
samråd med Borås Elnät AB i avtal med fastighetsägaren. 
Ledningar för tele och bredband finns utbyggda fram till 
området. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Inom planområdet finns ingen natur. Planförslaget påverkar 
inte natur- och grönområdena i denna stadsdel negativt. 

Lek och rekreation
Området ligger nära stadsparken som utgör Borås äldsta 
kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsammans 
med Viskan till Borås mest värdefulla rekerationsområden. 
Annelundparken ligger också nära planområdet med lekplats 
och motionsspår. 

Fornlämningar och kulturminnen
Någon känd fornlämning finns inte i planområdet. Planområ
det är en del av Borås stads rutnätstad där gator, kvarter och 
platsbildningar i stort sett har kvar sin ursprungliga struktur. 

Geoteknik och radon
Enligt översiktliga geologiska kartor består marken i området 
av isälvssediment. Planområdet är redan bebyggt. Därför 
bedömmer kommunen att marken har bra bärighet och 
förutsättningar för undvika sättningar. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom
råde vad avser radon.

6. Vatten
Viskan
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbygg
nadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på. 
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken 

utmed Viskan behöver platser och torg som inbjuder till 
möten mellan människor. Promenaden längs Viskan är idag 
både gång- och cykelväg. 

Borås Stad har planer på att göra om Södra torget för att öka 
säkerheten för dem som åker buss men också för att göra 
Viskans strand mer tillgänglig för gående.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till att området redan är ianspråktaget och 
bebyggt. Viktigt är att den kommande planeringen säkrar att 
platsen utmed Viskan görs till allmän plats så att människors 
tillgänglighet och fria passage utmed vattnet säkerställs. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010. Konsekvenser av en eventuell översvämning skulle 
drabba källarvåningen, vilken används för parkering.  

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassificeringen otill
fredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 
Det största skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk 
status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfal
let. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist för att uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Planen innebär 
inga förändringar av förhållanden i Viskan som försämrar 
möjligheten att uppnå god ekologisk status eller att bibehålla 
god kemisk ytvatten status.

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

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.
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7. Sociala perspektiv
Förtätning av stadens centrum med fler bostäder går i linje 
med målsättningar av Borås Vision 2025. Det finns ett stort 
behov av bostäder och förskolor i stadens centrum. Byggan
det av bostäder och förskola inom fastigheten Saturnus löser 
den brist som finns och bidrar till att skapa funktionsbland
ning i denna delen av centrum. En omvandling av fastigheten 
innebär att närområdet befolkas med människor under stora 
delar av dygnet, vilket kan öka känslan av trygghet i området.

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn finns i både Annelundspar
ken och Stadsparken. För ungdomar finns stadens centrum 
som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafik, bibliotek samt 
fritidsanläggningar såsom till exempel bad- och idrottsplat
ser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik bidrar till 
att skapa rörelsefrihet för unga. Det finns också möjlighet att 
ta sig till intressanta målpunkter genom att gå eller cykla. 

Trygghet
Att bygga bostäder och förskola i detta område bidrar till att 
öka människors närvaro på kringliggande gator samt till en 
högre grad av överblick på dessa gator under en större del av 
dygnets timmar. 

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger mer än 200 meter 
från farligt godsled. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga. 

Buller och vibrationer
Intill planområdet finns trafikerade vägar och en bullerutred
ning har tagits fram. Bullerutredningen har genomförts 
Struktor Akustik AB (2016-01-26). Utredningen ska uppda
teras inför granskningsskedet i samband med uppdatering 
av trafikutredning för planområdet. Utredningen inkluderar 
trafikbuller och externa bullerkällor såsom fläktar och utblås 
på intilliggande fastigheters fasad och tak.  

Med nuvarande designförslag uppgår dygnsekvivalent 
ljudnivå från trafikbuller till som högst 67 dBA på våning 
7, första påbyggnads våning) och 81 dBA maximal ljudnivå 
vid fasad mot Söderbrogatan. Det innebär att designförslaget 
överskrider gällande riktvärde avseende trafikbuller om högst 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Gällande påbyggnad av 
bostäder inom fastigheten Saturnus 14 krävs det att planlös
ningar anpassas så att hälften av bostadsrummen vetter mot 
en bullerdämpad sida (fasad mot innergården) med högst 55 
dBA ekvivalen ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid. 

När det gäller externt verksamhetsbuller uppgår ljudnivå 
till som högst 57 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid respektive 
56 dBA kvälls- och nattetid vid fasaden mot Källegatan. 
Det innebär att samtliga lägenheters planlösning behöver 
anpassas så att hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
vetter mot en bullerdämpad sida så att planförslaget klarar 
riktvärden för zon B enligt Boverkets vägledning för verk
samhetsbuller. 

Gällande uteplatser uppfylls inte riktvärdet för trafikbuller 
(högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maxi
mal ljudnivå) på uteplats även om balkonger glasas in. De 
bostäder som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den 
egna bostaden bör kunna erbjudas gemensamma uteplastser 
på taket eller innergården vid en bullerskyddsskärm. En 
sådan lösning måste detaljstuderas. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med  
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. Det finns normer för en 
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är 
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. 

Gaturummen runt kvarteret Saturnus är trafikerade. Borås 
Stad har gjort åtgärder för att minska biltrafiken samt 
styra om busstrafiken runt kvarteret. Bedömningen är att 
gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar inte 
överskrids på platsen då gatrummen inte är smalare här än i 
någon annan del av Borås samt att området ligger nära stora 
öppna ytor som stadsparken och Södra torget. Ytor som 
kommer att förbli öppna vilket bidrar till omsättningen av 
luft i gaturummen. 

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA visar att gatorna ska ha kvar 
sin användning som kommunala gator. Den delen inom 
planområdet som har beteckningen LOKALGATA med 
(CB) tillåter byggnation av centrum och bostäder i form av 
utkragning över allmän platsmark som max 1,5 meter från 
befintlig fasad. 
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Kvartersmark
Kvartersmark har fått användningen CBDSE som motsvarar 
ändamål centrum, bostäder, vård, skola och tekniska anlägg
ningar. 

Med ändamål centrum menas all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många 
människor. Där ingår butiker, service, gym, kontor och 
samlingslokaler. 

Användning bostäder tillåtes från nivå + 139,5. Parkering för 
bostäder får finnas inbyggd upptill nivå +136,0. 

Användning vård tillåts till nivå +152,0. Där ingår vårdcen
tral, barnavård, ungdomsvård samt vård av lättare karaktär 
som t ex tandläkare, kiropraktor, fotvård eller liknande. 

I användning skola ingår alla slags av förskolor, skolor, 
gymnasieskolor och forskningslokaler. Skola tillåts till nivå 
+152,0.

I användning tekniska anläggningar ingår anläggningar för 
distribution eller omvandling av elektricitet.  

Prickmark
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader ej 
för uppföras inom denna mark. 

Ringmark
Ringmark innebär att marken får byggas under med ett 
körbart bjälklag. 

Utformning 
Bebyggelsens utformning regleras genom bestämmelser 
för totalhöjd och utformningsbestämmelser. Bebyggelsens 
totalhöjd varierar mellan olika delar av planområdet. Utmed 
Österlånggatan där gaturummet är smalare i jämförelse 
med västra sidan av planområdet tillåts en lägre totalhöjd 
på +155,0 från grundskartan nollplan. I mittersta delen av 
bebyggelsen tillåts en högre totalhöjd medan bebyggelsen får 
en lägre totalhöjd utmed Fabriksgatan. Variationer i totalhöjd 
har gjorts i förhållande till gaturummets storlek. Variationer 
i totalhöjd skapar en asymmetrisk volym som in sin tur 
bidrar till att bebyggelsen upplevs som mindre dominerande i 
stadsrummet. 

Påbyggnaden ska uppföras med indragning från befintlig 
fasad mot Österlånggatan och Bryggaregatan. Utmed Öster
långgatan ska påbyggnaden byggas 1,5 meter indragen från 
befintlig fasad, medan balkonger, skärmtak och loftgångar 
kan byggas i liv med befintlig fasad (bestämmelsen f1 på 
plankartan). Väster om planområdet mot Bryggaregatan och 
Anna Lindhs parken är gaturummet något öppnare jämfört 
med Österlånggatan och därför har en mindre indragning 
tillämpats. Utmed Bryggaregatan ska påbyggnaden vara 
0,8 meter indragen från befintlig fasad (bestämmelsen f2 på 
plankartan). 

I nordvästra delen av fastigheten utmed Kvarngatan får 
påbyggnaden kraga ut över Kvarngatan med som mest 1,5 
meter.  

3D-illustration av användningar och utformningsbestämmelser inom planområdet. 
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Utformning av allmänna platser 
Föreskrivna höjder över grundkartans nollplan är satta 
på gatumarken för att reglera gatornas höjd. Detta för att 
säkerställa befintliga gatunivåer och lutningar samt angöring 
till kringliggande fastigheter.

Störningskydd
Eftersom området är utsatt av trafik- och verksamhetsbuller 
finns en planbestämmelse om störningsskydd som ställer 
krav på att bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dBA vid 
fasad ska ha minst hälften av boningsrummen vända mot en 
skyddad fasadsida. Alla bostäder ska även ha tillgång till en 
uteplats som klarar 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå. Läs mer under rubriken” Buller och vibrationer” på 
sida 14.   

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller 
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om 
att Borås ska vara en plats där många människor möts, att 
alla ska ta ansvar för barn och unga, att företagen ska växa 
genom att samarbeta och att Borås centrum ska bli livligare 
med fler bostäder. Detaljplanen för Saturnus 14 bidrar till 
visionen genom att möjliggöra förtätning i stadskärnan med 
fler bostäder samt en föskola. Planen bidrar därmed särskilt 
till att nå målområdet ”livskraftig stadskärna”. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen 
är förenlig med översiktplanens spelregler för hållbar utveck
ling, då bebyggelsen är lokaliserad i lägen som förstärker 
underlaget för kollektivtrafik och på så vis minskar behovet 
av transport som belastar miljön. 

Den nya ÖP:n som är på samråd för tillfället förespråkar en 
tät, sammanhållen och blandad bebyggelse i kollektivnära 
lägen. Förtätning bidrar till en resurseffektiv markanvänd
ning. Föruton förtätning krävs en blandning av bostäder, 
arbetsplatsers, service och mötesplatser för att skapa hållbara 
och attraktiva miljöer. 

Planförslaget för Saturnus 14 som innebär en blandning 
av bostäder, arbetsplatser och offetling verksamheter i ett 
kollektivnära läge är därför i enlighet med nuvarande och 
kommande ÖP:n. 

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö”, men även miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Följande mål är relevant för detaljplan: ”Borås stad planerar 
för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna 
ska ha en hälsosam livmiljö både i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, 
liksom energieffektiva lösningar och medvetna materialval”.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Den delen av fastighetsplan 1583K-BN456/1972 från 1972 
som ligger inom planområdet upphör att gälla till följd att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är 
inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

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

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, risker, buller, utgör 
planunderlag. Följande Utredningar utgör underlag för 
detaljplanen:

 » Bullerutredning (Struktor Akustik, 2016-01-26). 
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Michaela Kleman Saeed Ebrahimabadi 
plan- och bygglovchef planarkitekt
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att 
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit 
genom planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär 
att kommunen ansvarar för allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det 
gäller utförande, kostnader och framtida drift och underhåll.

Avtal
Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkerings platser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Borås Elnät AB bör träffa avtal med berörd fastighetsägare 
för rätten att behålla, uppgradera eller flytta befintliga 
transformatorstationer, se nedan under avsnitt 3.3.

Borås Energi och Miljö AB kan behöva träffa avtal i fall 
nuvarande VA-ledningar behöver dimensioneras upp, se 
nedan under avsnitt 4.1.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar två fastigheter, Saturnus 14 som ägs av 
Brilusa AB och Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad.

Arrende och övriga upplåtelser
För den del av Källegatan som sträcker sig mellan Bryggare
gatan och Österlånggatan finns idag en upplåtelse där marken 
genom ett Polistillstånd är utarrenderad för varutransporter 
och parkering för fastigheten Vesta 12s behov. Den utar
renderade marken stängs av över nätter/helger med hjälp 
av låsbara grindar. Tekniska förvaltningen ser just nu över 

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför
andet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av 
bostäder i två till tre plan ovan befintlig byggnad samt att 
ändra till användningen centrum, skola och vårdändamål 
för befintlig byggnad. Detaljplanen är upprättat på initiativ 
av Järngrinden Projektutveckling AB som är exploatör och 
nedan kallad exploatören.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattar hela stadsplanen P397 från 
1973. Dessutom omfattar det nu planlagda området delar av 
följande stadsplaner: P117 från 1938, P123 från 1938, P277 
från 1961, P323 från 1966 samt P753 från 1984. Gemensamt 
för alla planerna är att de nu gäller som detaljplaner där 
genomförandetiden har gått ut. De delar av ovan nämnda 
stadsplaner som omfattas av detaljplaneområdet upphävs 
i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Detalj
planeområdet omfattas även av en tomtindelning, 1583K-
BN456/1972 från 1972, som nu gäller som fastighetsplan, 
vilken upphävs i den del som omfattas av det nya detaljplane
området till följd av att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:
 » Samråd 2 kvartalet 2017
 » Granskning 3 kvartalet 2017
 » Antagande  4 kvartalet 2017
 » Laga kraft  4 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detalj
planen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggnationen 
beräknas kunna påbörjas under 2018. 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Saturnus 14 m.fl., Borås Stad, upprättad den 19 maj 2017.
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trafiksituationen för alla gator runt kvarteret Saturnus och 
denna översyn kan leda till att arrendet avslutas och den 
delvis stängda delen av Källegatan öppnas upp dygnet runt.

Fastighetskonsekvenser
Planen medger att kvartersmarken kan uppdelas i flera 
fastigheter. Planen möjliggör 3D-fastighetsbildning för bygg
nadens olika funktioner och inrymmer även ett 3D-utrymme. 
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planom
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens olika 
funktioner och användning.

Planförslaget innebär att 3D-utrymmet som urholkar 
Innerstaden 1:1 (LOKALGATA (CB)) bildas. Det tillkom
mande 3D-utrymmet kan överföras från Innerstaden 1:1 till 
Saturnus 14 genom fastighetsreglering. 

Nedan beskrivs även hur nuvarande upplåtelse och lednings
rätter kan komma att förändras:

När detaljplanen har genomförts kommer fastigheterna ha 
genomgått föreslagna förändringar. 

Saturnus 14:

 » Den befintliga byggrätten för handelsändamål (H) 
har ersatts av byggrätt för centrum (C), vård (D) och 
skola (S). Centrumanvändning tillåts i hela byggnaden. 
Vård- och skolanvändning tillåts upp till +152.0 m från 
grundkartans nollplan.

 » Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas, från +139,5 m 
från grundkartans markplan.

 » Planen möjliggör att en transformatorstation (Tekniska 
anläggningar, E) kan inrymmas i markplan vilket kan få 
som konsekvens att nuvarande transformatorstationer 
kan flyttas och uppgraderas på bekostnad av exploa
tören. För att den möjligheten ska kunna utnyttjas bör 
exploatören träffa avtal med Borås Elnät AB. Avtalen 
kan lämpligen fullföljas genom att de säkerställs med 
servitut eller ledningsrätt.

Innerstaden 1:1:

 » Upplåtelse genom Polistillstånd, se avsnitt ”Arrende och 
övriga upplåtelser”, kan komma att upphöra.

 » Fastigheten belastas av ledningsrätt, akt 1583K-97/2 
som går runt hela kvarteret Saturnus. Kostnader för 
konsekvenserna om denna rätt påverkas ska tas av 
exploatören.

4. Tekniska frågor
Infrastruktur
Anslutning av fastigheter till allmänna ledningar beskrivs i 
planbeskrivningen under rubriken ”4. Teknisk försörjning”. 
Eventuella anslutningsavgifter bekostas av exploatören. 
Noteras bör att VA-ledningarna kan komma att behöva 
dimensioneras upp, en kostnad som faller på exploatören. 
Om så är fallet måste avtal med Borås Energi och Miljö AB 
upprättas.

Utredningar
Bullerutredning har tagits fram som underlag till detaljpla
nen. Resultatet av utredningen beskrivs i planbeskrivningen 
under rubriken ”8. Störningar på platsen”. 

Utredningen behöver uppdateras inför granskningsskedet.

5. Ekonomiska frågor
Borås Stad har tecknat ett plankostnadsavtal med exploatören 
som reglerar kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse
kvenser för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av 
Saturnus 14

Kostnader

 » Kostnader för upprättandet av detaljplanen. 

 » Kostnader för byggnation. 

 » Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

 » Kostnader till följd av de överenskommelser som man 
behöver träffa med Borås Elnät AB, Borås Energi & 
Miljö AB samt andra vars anläggningar eller rättigheter 
berörs av planerad byggnation.

 » Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

 » Kostnader för fastighetsbildning.

Positiva konsekvenser
Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya 
och befintliga ledningar och anlägganingar inom kvarters
mark med ledningsrätt alternativt servitut.

Kostnader för flytt av ledningar, investeringar i nya anslut
ningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, 
tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploa
tering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader 
avgörs dels genom förhandlingar med fastighetsägaren samt 
genom anslutningsavgifter.

Ledningsåtgärder
Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el, 
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som 
har att finansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter 
och/eller genom avtal.

Stadsledningskansliet , Mark och exploatering

Anders Graad

Mark- och exploateringsingenjör



DETALJPLAN 25



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26

Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 

Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
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till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
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FÖRSLAG 
Sida 
1 (1) 

Datum 
2017-06-12 

Diarienummer 
2017/SON0078 

Tillförordnad förvaltningschef under semesterperioden 
Sommaren 2017 

Under förvaltningschef Monica Svenssons sommarsemester  
2017-06-19 – 2017-07-16 samt 2017-07-31-- 2017-08-06  erhåller följande 
personer förordnande som tf förvaltningschef: 

2017-06-19 — 07-02 (vecka 25 - 26) Verksamhetschef Liz Rehn 
2017-07-03 — 07-16 (vecka 27-28) Verksamhetschef Charles Musonda 
2017-07- 31--- 08- 06 (vecka 31) Verksamhetschef Susanne Sprigg 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef och som 
framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker upprättat förslag. 

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 

Yvonne Persson 
Ordförande  

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2017-06-12 

5.1 Delegationsbeslut 

Protokoll: 
2017-05-22 Socialutskott 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 

5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-04-27 KF beslut revidering av reglemente för 

funktionshinderråd Dnr 2017/SON0068

2017-05-09 Förvaltningsrätten Jönköping, rättelse/komplettering 
Dom 2017-03-20  Mål 1386-16 

2017-05-11 KF:s beslut 2017-04-27 § 95, uppdrag till SON 
att permanenta arbetet med Schysta relationer Dnr2017/SON0075

2017-05-15  Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27,§ 71.  
Revisionsberättelser och redogörelser för 2016 års granskning Dnr 2017/SON0072 
2017-05-16 Personalekonomisk redovisning för 2016 Dnr 2017/SON0079 
2017-05-16 Information om ersättningsnivå under 2017 för 

Hemtjänst hemsjukvård i annan kommun Dnr 2017/SON0080 
2017-05-16 Kompletterande anvisningar för Personl och kompetensförsörjnings-
plan Dnr 
2017-05-17 Revisionsredogörelse Sociala omsorgsnämnden Dnr 2017/SON0077 
2017-05-18 Anvisningar intern kontroll KS beslut 2017-05-02 Dnr 2017/SON0014 
2017-05-18 KS skrivelse, rutin anvisningar för inter kontroll  Dnr 2017/SON0014 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-18  Mål nr 4716-6 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-19  Mål nr FJO/130 
2017-05-23  Förvaltningsrätten Jönköping, underrättelse  Mål nr 2307-17 
2017-05-24 Förvaltningsrätten Jönköping, underrättelse Mål nr 1847-17 
2017-05-22 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-05-22 Mål nr 1300-17 

Avgivna: 
- 

Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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