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Datum 

2019-11-25 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturskolan, Scenrummet måndagen den 25 november 2019 kl. 17:00 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan 17:00-19:00 följt av 

nämndsammanträde som startar 19:00.  

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.  

 

 

 

 

Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén 

Kulturnämndens ordförande Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 18 november kl. 17.00 i Portugallien, 
Kulturhuset  

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 18 november kl. 15:00 
i Duvemåla, Kulturhuset 

  



Borås Stad 
Datum 

2019-11-12 
 Sida 

2(3) 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Information om Borås 400 år av projektledare Fredrik Beckman  
 

 

4.  Verksamhetsbesök Kulturskolan 
 

 

5.  Informationsärenden 
 

 

6.  Allmänhetens frågestund 
 

 

7.  Inkomna och avgivna skrivelser 2019 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

 

8.  Delegationsbeslut, resa utanför Norden 
Handläggare: Eva-Lotta Franzén 
Dnr 2019-00052 2.3.6.25 

 

9.  Budgetuppföljning till och med oktober 2019  
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2019-00030 1.2.4.1 

 

10.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Into the white  
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00132 3.6.1.3 

 

11.  Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter vid 
mötesplatserna. Ortens bästa poet  
Handläggare: Emma Gerdien 
Dnr 2019-00130 3.6.1.3 

 

12.  Yttrande över detaljplan för Järnvägen 4:2, med flera, Simonsland, 
Borås Stad  
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2018-00089 3.1.1.2 

 

13.  Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 (Fjällgatan), 
Borås Stad  
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2019-00129 3.1.1.2 
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Datum 
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Ärende  

14.  Yttrande över detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 med flera, 
Borås Stad  
Handläggare: Johannes Daun  
Dnr 2019-00135 3.1.1.2 
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2019-11-25         2019-00002  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
25 november 2019 
 
2018-00029 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 209 Program för ett 
integrerat samhälle 
 
2019-00003 
Arbetsmiljöverket: Beslut om avslag och avvisning på framställning enligt 6 kap. 6 a § 
arbetsmiljölagen 
 
2019-00015 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 208 Program för 
Nationella minoriteter 
 
2019-00069 
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16  § 366 Remiss för Kulturstrategi 
Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 
 
2019-00100 
Helprojectsfoundation: Redovisning, Afrospotfash 
 
2019-00101 
Representationskommitén: Protokollsutdrag från representationskommitténs sammanträde 
den 24 september 2019. §78 Beslut värdskap utställning Gianni Versace Retrospectiv 
 
2019-00105 
Folkbildningsrådet: Inbjudan till seminarie angående rapporten När tilliten prövas 
 
2019-00109 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 192 Kommunala uppdrag 
(val i KF enligt valberedningens förslag) September 
 
2019-00110 
Kulturförvaltningen: Konst i stadsutvecklingsprocessen i Sjöbo, Borås. Beslutsprotokoll 
 
2019-00110 
Kulturförvaltningen: Contract between Borås Konstmuseum and artist NN 
 
2019-00121 
Stadsledningskansliet: E-petition: Be en konstnär måla konstverk på centralbrons fot vid 
busshållplats mot Göteborg 
 



  

 

2019-00121 
Kulturförvaltningen: Svar på E-petition: Be en konstnär måla konstverk på centralbrons 
fot vid busshållplats mot Göteborg 

 
2019-00131 
Fristad hembygdsförening: Yttrande från Fristad hembygdsförening angående planerad 
bergtäkt Fristad 
 
2019-00133 
Stadsledningskansliet: Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2020 för 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 
 
 
 
KULTURNÄMNDEN 



DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden

Namn Resmål Datum Syfte

Ulrika Kullenberg Granada, Spanien 2019-10-24--26 Delta i konferensen

Christa Final Conference

24-26 oktober 2019

Anmält till Kulturnämnden 2019-11-25 § 



 

10-dagars, 2019-10  

Kulturnämnden 

 

 

Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 701 828 690 700 -10  

Kulturadministration 7 589 9 731 8 109 8 186 -77  

Biblioteksverksamhet 39 265 50 698 42 249 39 666 2 583 -700 

Museiverksamhet 18 902 22 389 18 657 19 811 -1 154  

Konst och utställningsverksamhet 8 309 9 643 8 036 8 292 -256 -400 

Teaterverksamhet 18 724 25 805 21 504 20 644 860 -450 

Filmverksamhet 645 0 0 0 0  

Publika möten  16 116 14 472 13 400 1 072  

Övrig kulturverksamhet 497 0 0 0 0  

Kulturskolan 23 599 35 365 29 471 28 859 612 -300 

Stöd till studieförbund 3 345 0 0 0 0  

Stöd till övrig kulturverksamhet 4 666 0 0 0 0  

Skolbibliotek -271 0 0 -129 129  

Buffert 0 1 000 833 0 833 1 000 

Verksamhetens nettokostnader 125 971 171 575 144 021 139 429 4 592 -850 

Kommunbidrag 130 708 171 575 144 021 144 021   

Resultat jfr med kommunbidrag 4 737 0 0 4 592  -850 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 4 737   4 592  -850 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 742 109 747 961 77 921 85 896 

Antal besökare biblioteken i Borås 500 000 525 964 488 881 59 915 73 707 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Borås museum 22 000 22 978 25 892 1 132 855 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 57 314 37 522 3 848 4 539 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Konstmuseet 20 000 19 471 24 636 1 663 1 572 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

0 0 7 704 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

2 500 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Stadsteatern 20 000 8 563 7 386 1 160 2 519 



 

10-dagars, 2019-10  

Kulturnämnden 

 

 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal elever Kulturskolan 5 600  5 545 5 654 5 662 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 10 837 8 450 899 1 728 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2019 Årsutfall Okt 2019 Utfall Okt 2018 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 284 592 265 913 30 784 36 073 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -850 tkr. Av dessa kommer 450 tkr att äskas som bokslutsjustering, se nedan 
under Borås stadsteater. Hela bufferten på 1 000 tkr tas i anspråk. 

Åtgärdsplan 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma tillrätta med 
avvikelsen framöver. 

  

Biblioteken i Borås 

-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott. 

Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1 100 tkr. Efter besparingar av tillfällig art är det beräknade 
underskottet för 2019 ca 700 tkr, något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr av en årlig 
fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett 
ut sedan 2017 och Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan eftersom Mediapoolen 
används av skolor, men inte av folkbibliotek. 

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och 
för att bedriva verksamhetsutveckling. Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för 
skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom förväntas och att Borås får ta del av externt sökta 
medel för att stärka biblioteksverksamheten. 

Åtgärd: Biblioteken i Borås kommer 2020 ha en förstärkt budgetram samt se över sin organisation. 

  

Borås Konstmuseum 

-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är ökade utställningskostnader. Konstmuseet har 
under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet har externa konsulter anlitats. Kostnaderna 
för dessa insatser har tagits från verksamhetsmedel. 

Åtgärd: Konstmuseet kommer 2020 ha en förstärkt budgetram. 

  

Borås stadsteater 

-450 tkr gällande personalkostnader. 

Åtgärd: Denna avvikelse kommer Kulturförvaltningen att äska som en bokslutsjustering i årsredovisningen 2019. 

  

Kulturskolan 

-300 tkr är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror på ej täckta kapitalkostnader 2019 på 920 tkr. En 
omfördelning av budget gällande verksamhet- och personalbudget har därför varit nödvändig. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer 2020 att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 

  

Buffert 

+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00132 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Into the 

White  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja 20 tkr till tre föreställningar av Into the White 

i Borås.  

Ärendet i sin helhet 

Produktionen Into the White bedöms vara en föreställning av hög kvalitet som 

berör det aktuella temat klimatförändringar. Föreställningen har tidigare visats i 

en kortare version i Göteborg, men utökas nu med scenografiarbete och 

tillhörande aktiviteter för publiken i Kulturföreningen Tågets lokaler.       

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag, Into the White   

 

Beslutet expedieras till 

1. Privatperson 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00130 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande 

aktiviteter vid mötesplatserna. Ortens bästa poet  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet ABF Sjuhärad 80 tkr i bidrag till det 

lokala arbetet med projektet Ortens bästa poet on tour. 

Ärendet i sin helhet 

Projektet är en fortsättning på förra årets satsning på poesi av och med unga 

från olika stadsdelar i Borås inom ramen för tävlingen Ortens bästa poet. Detta 

projekt generade stort engagemang och hade omkring 400 besökare på det 

avslutande arrangemanget på Navet.  

Fortsättningen av projektet bedöms fördjupa arbetet med att inspirera till 

organisering kring kulturformer som idag inte är kopplade till befintliga 

institutioner och organisationer. Vidare arbete bedöms även kunna ha en 

stödjande och uppmuntrande funktion för lokala arrangörer och eldsjälar som 

arbetar med unga i Borås inom dessa kulturformer.  

Kulturnämnden ser positivt på att ABF Sjuhärad fortsätter att arbeta vidare på 

det tidigare påbörjat koncept samt att studieförbundet fördjupar och utvecklar 

kunskaperna kring möjliga organisationsformer för nya kulturformer och 

gemenskaper.  

ABF Sjuhärad uppdras att redovisa projektets metod, resultat och hur arbetet 

har bidragit till ökad integration i Borås. Beviljat bidrag betalas ut omgående. 

Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag till integrationsfrämjande aktiviteter, ABF Sjuhärad 

Beslutet expedieras till 

1. ABF Sjuhärad 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 











 

 

Från 2015 etablerade vår förening en av Europas största poesitävlingar och vi anordnade tävlingen 

fram tills i år. Under hösten 2019 är tanken att vi ska göra en turné med några av våra vinnande 

poeter och med poeterna som står bakom tävlingen. Vi ska i samarbete med Natur & Kultur och 

Riksteatern arrangera turnéstopp i flertalet städer i Sverige. Tanken är att lokala arrangörer ska 

anordna ett event där nya unga röster kan uppträda som förakt till Ortens bästa poet on tour och 

slutligen ska kvällen avslutas med artister (lokalt kända eller nationellt etablerade). Ortens bästa poet 

on tour blir som en ”trerättersmiddag”: förrätten är unga amatörer, huvudrätten består av våra 

vinnande poeter och efterrätten är artister som spelar live.  

 

BAKGRUND 

Förenade Förorter är en förening, men också en rörelse och ett nätverk, som fungerar som en 

plattform för kulturorganisering och social mobilisering på gräsrotsnivå. Vi har funnits sen 2014 men 

officiellt registrerades föreningen 2015. Vi är mest kända för vårt stora flaggskeppsprojekt Ortens 

bästa poet. En poesitävling som slagit alla möjliga rekord, som mest har 5000 personer besökt oss 

under en finalhelg. Finalen har i tre år i rad hållits i Rinkeby i Stockholm där föreningen också har sin 

bas och sitt kontor.  

 

Tävlingen lades ner 2018 men i år ska vi tillsammans med vårt nätverk av arrangörer ute i landet 

anordna Ortens bästa poet on tour. Några av våra vinnande poeter och de två poeter som står 

bakom tävlingen kommer att åka ut på en OBP-turné i Sverige. Arbetsmetoden är samma som förut, 

vi samarbetar med lokala arrangörer i landet och ska bjuda publiken på en ”trerättersmiddag”. Det 

innebär att vi ska ha tre delmoment på scen. Det första är att göra rum för unga amatörer att våga 

inta scenen. Vi jobbar precis som tidigare med våra workshops och ser till att nya unga röster från 

orten tar plats på scen. Det andra delmomentet är själva huvudrätten, det är en poesiföreställning 

med våra poeter. Efterrätten och den avslutande akten är en liveakt på scen, antingen en lokalt känd 

akt eller en nationellt etablerad och för publiken relevant artist. Turnén görs i slutet på året, från 

mitten av oktober till december.  

 



SYFTE OCH MÅL 

 

Vi är en förortsorganisation. För att klargöra hur vi definierar och avgränsar begreppet förort och 

det i folkmun mer använda ordet ”orten”; folk bosatta i områden som har väldigt låg 

socioekonomisk status, där det finns som minst social mobilitet och där folk lever i ekonomisk 

utsatthet. Majoriteten som bor i våra områden är migranter, och barn till dessa migranter, som ofta 

upplever diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. I förorten finns ofta en känsla av vanmakt 

och exkludering. Arbetslöshet och sysslolöshet, missbruk och psykisk ohälsa är den verklighet många 

känner igen sig i. Vi tar sällan del av föreningslivet eller ett omfångsrikt kulturliv som många andra 

samhällsgrupper. Valdeltagandet är generellt lågt. Men förort är också en identitet, man kan alltså 

flytta från förorten eller aldrig bott i en förort och ändå uppbära den identiteten. 

 

Vår övertygelse är att kultur och bildning är avgörande i demokratiprocesser. Men i orten är det 

väldigt få barn och unga som tar del av musik- och kulturskolor, föreningsengagemanget är lågt och 

skolresultaten är undermåliga. Behovet av kulturverksamheter och folkbildningsinsatser är stora. 

Ofta lyckas inte studieförbunden, andra i civilsamhället eller enstaka kulturprojekt nå ut till rätt 

målgrupp och de engagerar sällan större grupper av unga. Vår gissning är att det har med 

lokalkännedomen och förankringen att göra och förstår de som centrala i vår egen verksamhet. Vårt 

uttalade mål har varit att först etablera en organisation som folk känner förtroende för och är 

förankrade i de områden vi vill verka i. Förenade förorter vill: 

 

– skapa scener och kulturverksamheter i förorten 

– verka för att skapa rum för konst och kultur i förorten 

– samla, mobilisera och organisera ungdomar samt unga vuxna i förorten 

– stärka unga kulturutövare och engagerade unga i förorten 

– bygga ett nätverk av kulturarbetare och eldsjälar i förorten 

 

För att göra detta har vi börjat etablera en del verksamhet, men våra största publikframgångar och 

den verksamhet som synts mest har varit Ortens bästa poet och efter 2018 även Förortsgalan. Utöver 

det har vi jobbat mycket med folkbildningen, hållit projektledningskurser, workshopledarkurser, 

workshops i poesi och arrangerat andra kulturtillställningar. Men det mesta av vårt jobb är 

mötesformer med nyckelaktörer, unga eldsjälar, i olika områden. Det är genom de mötena vi samlar, 

mobiliserar och organiserar. Slutmålet med att engagera unga är inte att nödvändigtvis få dem att 

ansluta sig till vår förening, utan att initiera egna projekt och föreningar där vi kan stötta dem i 

processer. 

 

Mätbara och konkreta mål med Ortens bästa poet on tour: 

 

Förutom alla mjuka värden och ringar på vattnet som t.ex. hur många i publiken vi inspirerar till att 

själva skriva eller skapa och följa en dröm, och vilka ambitioner och drömmar vi på sikt hoppas kunna 

verkställa själva, listar vi nedan konkreta och mätbara mål för denna höst. 

 

1. Ortens bästa poet hade ett publiksnitt som är svårt att nå upp till. Då detta är mer som en 

renodlad föreställning förväntar vi oss i snitt 250 personer per stopp.  

 

2. Vårt mål är att landa turnén i 8 städer, exkluderat våra två största städer Stockholm och Göteborg. 



 

3. Inför alla föreställningar i landet gör vi workshops där vårt mål är att några av deltagarna ska följa 

med oss upp på scen och framföra egenskrivna texter. Vi räknar med att nå 100 unika deltagare på 

workshops i landet och att 20 unga personer ska ta steget upp på scen för första gången.  

4. De lokala arrangörer vi samverkat med kring deltävlingarna bjuder vi in till 

organisationsledarutbildningar för att kunna stötta dem i deras framtida engagemang. De flesta vi 

samarbetar med vill jobba områdesbaserat med annan kulturorganisering eller social verksamhet. 

Vårt mål är att ge dem verktygen att kunna självorganisera sig och fortsätta bedriva 

föreningsverksamhet i sina respektive stadsdelar/städer. Vi jobbar med detta kontinuerligt och 

långsiktigt och det har under flera år gett resultat. Nästan alla våra lokala arrangörer som började 

arbeta med oss är från början inte organiserade, idag är deras engagemang i föreningsform. För varje 

ny stad som deltar i turnén är målet för oss att stötta dem i deras självorganisering. 

 

ARBETSSÄTT / METOD 

1. Uppsökande arbete: Vi börjar med att analysera områden vi vill arbeta i och vi börjar att 

arbeta uppsökande för att identifiera nyckelaktörer i området. Med nyckelaktörer kan det 

menas antingen personer, nätverk eller föreningar med mycket informell makt, stora 

kontaktnät eller med tillgängliga resurser att gå in med. Vi börjar på gräsrotsnivå och 

försöker hålla möten med några av nyckelaktörerna och kommer överens om hur vi ska 

arbeta. Om vi hittar några nyckelaktörer, med stark förankring, som vi tror har kapacitet att 

dra i många ungdomar och unga vuxna går vi vidare till nästa nivå. Det är att tillsammans 

med den gruppen presentera vår idé för några aktörer i stadsdelen/kommunen och i 

civilsamhället för att förankra det ytterligare en nivå. På det sättet arbetar vi med ett tydligt 

underifrånperspektiv, knyter ihop gräsrötterna (oftast icke-organiserade unga vuxna) med 

kommunala verksamheter och/eller med civilsamhällesorganisationer. Detta leder till ett 

lokalt arrangörskap som vi är med och processleder. 

2. Arrangörsträffar: alla våra lokala arrangörer bjuds upp till en nationell arrangörshelg, där går 

vi igenom hur Förenade Förorter arbetar, föreningar berättar om sitt arbete och vi formar 

årets projekt ihop. Det är på såna träffar vi utbyter erfarenheter och idéer, vi utvärderar 

tidigare års projekt och lyfter frågor för framtiden. 

3. Nästa steg är att tillsammans med våra lokala medarrangörer kalla till workshops för både 

intresserade och ointresserade ungdomar. Vi försöker få så många ungdomar och unga 

vuxna som möjligt till våra workshops. Vi har i Förenade Förorter utformat en egen 

workshopmetodik som är anpassad för vår målgrupp och som också är utformad så att man 

går från ax till limpa (man kan få en färdig text redo att recitera/uppträda med) efter en 

standardworkshop. 

4. Arrangemanget: arrangörerna, ihop med volontärer ser till att göra ett event. De har fått sina 

kunskaper om detta på arrangörsträffar och i processen med Förenade Förorter. En av våra 

största framgångsfaktorer är att vi jobbar med personer som kan samla hundratals och 

tusentals personer, vi gör det bara tillsammans i organiserad och planerad form. 

 

 

 



ORTENS BÄSTA POET ON TOUR 

 

De som kommer medverka på alla turnéstopp: 

Farhiya Feysal: 2018 års vinnare, den första kvinnliga vinnaren. Farhiya delade ut årets textpris och 

läste själv en dikt på Grammisgalan 2019.  

 

Iman Talabani: 2016 års sensation, hon kom tvåa i tävlingen med sin dikt Tillfällig och hon driver idag 

sin egen Youtube-kanal med massvis av följare.  

 

Simon Matiwos: SM-vinnare i Poetry Slam 2015 och en av grundarna till Ortens bästa poet.  

Till varje stad bestämmer vi i samråd med de lokala arrangörerna vilka ytterligare poeter som ska 

uppträda. Mellan 5-6 poeter uppträder som en del av Ortens bästa poet on tour. Upplägget för 

arrangemanget är som en trerättersmiddag, där publiken ska bjudas på en föreställning i tre delar 

Förakten, förrätten: lokala unga amatörer, scendebutanter och personer som gått på workshops.  

Andra akten, huvudrätten: Ortens bästa poeter 

Tredje akten, efterrätten: Lokalt kända artister eller nationellt etablerade liveakter. 

 

Vi räknar med att varje föreställning pågår i 2-3 timmar. 

 

SAMARBETEN: 

I varje stad räknar vi våra lokala medarrangörer som en grundläggande del i detta projekt, därför 

listar vi inte de som samarbetspartners. Här gör vi plats för folk som ekonomiskt och på andra sätt 

möjliggör för oss och de lokala arrangörerna att sätta upp dessa föreställningar.  

 

Förenade Förorter har ett treårigt samarbete med stiftelsen Natur & Kultur och vi samarbetar i år 

med Riksteatern inför denna Ortens bästa poet-turné. Stora delar av våra löner, resor och worskhops 

bekostas med medel som vi får av dem.  

 

Till denna turné är vår ambition att Riksteatern ska kunna subventionera poeternas arvode så att 

arrangörerna behöver täcka hela den kostnaden. Ett liknande samarbete försöker vi få till med 

Universal Music där tanken är att de subventionerar en del av artisternas arvoden.  

Inför varje lokalt arrangemang står det fritt för våra arrangörer att samarbeta med vilka de vill, så 

länge de potentiella samverkansaktörerna inte går emot föreningens syften och värdegrund. 

 

DOKUMENTATION: 

 

Vi använder oss framför allt av sociala medier för att sprida men även för att dokumentera vår 

verksamhet. Vi finns på facebook (www.facebook.com/forenadefororter) och på instagram 

(www.instagram.com/forenadefororter). Utöver sociala medier så har vi filmat alla våra deltävlingar 

och finaler och klippt ihop tidigare års projekt och publicerat på Youtube (sökord: förenade förorter). 

Dessutom har vi blivit omskrivna i de största dagstidningarna och reportage har gjorts i de större 

nyhetskanalerna (sökord: Ortens bästa poet 2016, 2017 samt 2018). 

http://www.instagram.com/forenadefororter


Intäkter Sökt Klart
Borås Stad 80000
ABF Sjuhärad 56522 (Vi får täcka upp med det som fattas)
ABF och Västragötalands Regionen 23000 23000
Hyresgästföreningen Sjuhärad 20000 0 (Vi fick ett negativt besked tyvärr) 
Navet (låne av lokal) 7000
Brygghuset (låne av lokal vid tre workshopstillfällen)
Riksteatern (Del av poeternas arvode) 10000 10000
Universal Musik (del av huvudartistens arvode) 20000 20000
 
Summa 216522

Utgifter

Workshop 1 Summa: 8700 kronor
Arvode och reseersättning Workshopledare Saman och Iman 2000 reseersättning
Mat 2000
Fika för alla deltagare 1300
Trycksaker samt administrativt 1000
Boende för medverkande artister 2400
Workshop 2 Summa: 4300
Arvode och reseersättning Workshopledare Bibi inräknat i arrangörers arvode
Mat 2000
Fika för deltagare 1300
Trycksaker samt administrativt 1000

Workshop 3 Summa: 7800
Arvode och resseersättning Workshopledare vinnare av GBG OBP 2018 Sara Garib 4500
Mat 2000
Fika för deltagare 1300

Arrangemanget Ortens Bästa Poet on Tour Summa: 145722

Konferencier Melody Farshin arvode samt reseersättning 35kr/mil 12922

produktion (ljus, scen) Navets personal 5000
Lokalhyra(samverkan) 7000 -7000
Trycksaker samt hoodies OBP on tour 6000
Väktare (ideel kraft)
mat för volontärer under eventet OBP on tour 5000
Resor för artister samt poeterna 6 personer 6000

Arvode till Huvudartisten (musik) 50000 -20000
Blommor
Arvoden till 5 poeters arvoden under arrangemanget 20000 -10000
Snacks, frukt, fika mm till alla som hjälpte till samt medverkande 1500
Boendekostnader under arrangemanget 
Poeter 5500
Artist 1300
Musiklagret musikanordning PA samt ljudtekniker 25000

papperstallrikar muggar, servetter mm 500

Arvoden till arrangörer Inom Ortens Bästa Poet On Tour lokalt möten, workshop, arrangörskap, samordning inför deltävling, administrativt  mm mm
Khadija Dawod 10000
Khalil Almashrawi 10000
Mohammad Alkawi 10000
Leila Talmoudi 10000 -10000
Andreas Papalexis 10000

Summa 216522



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00089 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Järnvägen 4:2 med flera, 

Simonsland, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås avstyrka förslaget till detaljplan för Centrum, 

Järnvägen 4:2 med flera, Simonsland, Borås Stad.    

Sammanfattning 

Förslaget till detaljplan avstyrks eftersom rivning av byggnaden Tystnaden i sin 

helhet, är oacceptabel ur ett kulturmiljöperspektiv.  

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Tystnaden är i nuvarande plan 

försedd med rivningsförbud. Hävandet av rivningsförbudet kan inte tillräckligt 

motiveras i föreliggande detaljplaneförslag. Byggnaden har ett symbolvärde för 

Borås textilindustriella identitet och kan som industribyggnad förmedla 

tekokrisen och dess konsekvenser. Bevarande av väsentliga delar av byggnaden 

motsäger inte utveckling och nya användningsområden, men Tystnadens 

kulturhistoriska värde måste vara vägledande i den fortsatta exploateringen.  

I Borås Stads översiktsplan framhålls att textilindustrins kulturmiljöer, 

bebyggelse och arkitektur ska synliggöras och integreras respektfullt i den tätare 

staden. Hävning av rivningsförbud av Tystnaden (som är q-märkt i nuvarande 

detaljplan) vore att gå emot översiktsplanens riktlinjer.  

Byggrätten för hotellet får inte omöjliggöra bevarande av Tystnaden; 

exploatering och utveckling i området måste ske utifrån de förutsättningar som 

kulturvärdet kräver, även om det exempelvis innebär en begränsning för 

presumtiva hotelloperatörers verksamhet.  

De föreslagna höjderna som presenteras i planförslaget kommer starkt påverka 

stadsbilden. Både områdets och stadens siluett kommer att förändras. 

Simonslands industriella karaktär försvagas då de nya byggnadshöjderna bryter 

den enhetliga höjd som råder i övrigt i området. Vid en sammantagen 

bedömning av placeringen i stadsrummet bedöms ändå höjden som godtagbar.     

Ärendet i sin helhet 

Nybyggnation – innergården 

På innergården söder om Viskan föreslås ett punkthus i 13 våningar för 

studentbostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. 
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Uppförandet av ett höghus kommer att försvaga områdets industriella karaktär, 

eftersom höghuset bryter den enhetliga höjd som i övrigt råder i Simonsland. 

Den höga skorstenen får konkurrens av ett nytt landmärke. Det nya höghuset 

kommer att synas från flera delar av Borås, vilket förändrar både stadsdelens 

och stadens siluett. Givet höghusets placering i utkanten av stadens centrum 

bedöms dock höjden som godtagbar.  

Nybyggnation – parkeringshus med bostäder 

På nuvarande parkering bakom Tystnaden föreslås ett parkeringshus i fem 

våningar, påbyggt med fyra–sex våningar med möjlighet till studentbostäder, 

kontor, m.m. Ur kulturmiljöhänseende finns ingenting att anmärka på 

föreslagen byggnad.  

Som kulturförvaltningen tidigare framfört innebär byggnation på platsen 

försämrad tillgänglighet för angöring till Textilmuseets lastbrygga, dit fullstora 

lastbilar behöver kunna nå. I samrådsredogörelsen framgår att ”Tillfart och 

vändmöjligheter för lastbilar till Textilmuseets lastbrygga har studerats och 

säkrats.” Utifrån vad illustrationskartan ger vid handen kvarstår dock farhågan 

att vändning av stora lastbilar för angörande vid brygga kommer att kraftigt 

försvåras eller omöjliggöras. Dessutom förefaller noteringen ”Inlastning 

Textilmuseet” vara placerad vid fel plats på illustrationskartan (lastbryggan finns 

i västra hörnet, invid slänten). 

Hävande av rivningsförbud för Tystnaden 

Rivning av byggnader som skyddats med rivningsförbud är inte ett vanligt 

förekommande ärende inom planearbete. Inför gällande detaljplan framtogs ett 

bevarandeprogram där Tystnaden försågs med rivningsförbud utifrån sina höga 

kulturhistoriska värden. Det är den yngsta av områdets fabriksbyggnader och en 

del av kvarterets textilindustriella historia och helhet. Byggnaden uppfördes i 

början av 1960-talet, då Svenskt Konstsilke skulle expandera sin 

nylonproduktion. Men produktionen hann aldrig starta – tillverkningen 

bedömdes redan olönsam och tekokrisen började göra sig gällande. Den tomma 

byggnaden fick tillnamnet Tystnaden och ombyggdes 1969 till kontor.  

Tystnadens östra fasad har en jämförelsevis representativ prägel med stora 

fönsterpartier och vita fasadplattor. Formspråket ansluter till intilliggande 

byggnad i kv Simonsland 11. Fasaden mot norr, med olikfärgade tidstypiska 

fasadskivor är unik för Borås och en viktig identitetsskapare för området. 

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde och symbolvärde för textilstadens 

identitet, symboliserande den för Boråsregionen omvälvande tekokrisen, vilket 

ökar motiven för bevarande.  

Vid bevarande av kulturarv för framtida generationer behöver urvalet skildra 

både framgång och motgång. Framgång är ofta enklare att motivera och få stöd 

för, än bevarandet av objekt som skildrar en mer obekväm del av historien, 

såsom tekokrisen. Att bygga bort dess fysiska spår vore olyckligt.  

I Borås Stads översiktsplan lyfts ett antal övergripande strategier fram, som 

planeringen särskilt ska ta vara på, bl.a. ”Viskan och textilen synliggörs i 

staden”, som definieras: ”Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och 
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arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare staden”. Tystnadens 

roll för Borås har beskrivits ovan, och en rivning vore att gå emot intentionerna 

i översiktsplanen. 

En ägare av en fastighet med höga kulturhistoriska värden förvaltar något unikt 

med angeläget intresse för allmänheten. Tystnadens kulturhistoriska värde 

liksom dess rivningsförbud är en förutsättning som har varit känd under hela 

processen då områdets utveckling har planerats, och som således inte kan 

bortses ifrån.  

Kulturhistoriskt värde förhindrar inte utveckling och exploatering, men kräver 

hänsyn, långsiktighet och ett större mått av anpassningsbarhet. Högdelen av 

Tystnaden, med den del som utgör entré (tillsammans med länkbyggnad och 

portvaktsbyggnad) är mest angelägen att bevara och skulle kunna integreras 

med nybyggnation. Kulturförvaltningen förespråkar därför en lösning som 

kombinerar exploatering med bevarande av väsentliga delar av byggnaden. 

Möjligheten för en sådan integration bedöms dock inte möjlig, enligt utlåtandet 

från Stiba AB som ingår bland ärendets utredningar. Slutsatsen, tillika vad som 

framkommer i utlåtandet av arkitektbyrån Krook & Tjäder, är emellertid 

skriven på premissen att ett stort hotell skall husera där Tystnaden idag står. 

I samrådsredogörelsens kommentarer på Kulturnämndens yttrande står: ”Då 

Tystnaden är byggd för ett syfte och svår att återanvända, riskerar den att stå 

som en tom, öde byggnad vars existens endast upprätthålls utifrån ett 

symbolvärde.” Vidare står att en ny hotellbyggnad istället bidrar till att 

synliggöra textilindustrins kulturmiljöer, eftersom ”denna del av området blir 

mer publikt och drar till sig fler människor”. Dessa citat återges för att illustrera 

ett användande av tillspetsat språk, där argumentationen baseras på premissen 

att Tystnaden hindrar uppförandet av en större hotellbyggnad. Ett så pass 

ovanligt ärende, som ett hävande av rivningsförbud trots allt utgör, torde 

gynnas av ett något mer förutsättningslöst förhållningssätt. Det befintliga ska 

inte ses som i vägen, utan som en förutsättning för framtida användning. 

Södra gaveln av Tystnadens högdel täcks av en muralmålning uppförd 2015 av 

de spanska konstnärerna PichiAvo. Muralmålningen kommer att gå förlorad om 

byggnaden rivs. Dessutom påverkas upplevelsen av verket ”Betraktaren” av Bo 

Christian Larsson, dvs ögat på skorstenen mitt över Textile Fashion Center, om 

två höghus skymmer delar av skorstenen/konstverket.  

Nybyggnation – hotell 

Där Tystnaden nu står föreslås i planförslaget ett hotell med som mest 22 

våningar. Förslaget innebär att Tystanden rivs, vilket Kulturförvaltningen 

avstyrker.  

Höjdmässigt gäller samma sak vid denna plats som för höghuset vid 

innergården, nämligen att byggnadshöjden kommer försämra områdets 

kulturhistoriska kvaliteter, men att placeringen i stadsrummet kan motivera ett 

högre hus. Det får dock inte ske på bekostnad av Tystnadens högdel, men 

eventuellt bakom eller kring denna. 
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Beslutsunderlag 

1. 1. Planbeskrivning (upprättad 2019-09-09) 

2. Utlåtande Hotell-Tystnaden (Stiba AB) 

3. Utlåtande Tystnaden (Krook & Tjäder) 

4. Översiktsplan för Borås Stad.                    

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2019-258 
BN2016-264  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 med flera, Simonsland, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 1 oktober – 3 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa 
nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom 
att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större 
byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förankring i vår tid. 
 
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i 
två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett 
område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan 
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av 
planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2016-264), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-01  
  

mailto:karin.dahlin@ramboll.se
mailto:zilka.cosic@boras.se
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Sammanfattning
Syftet med planen är att fortsätta utveckla Simonsland som
en attraktiv del av stadens centrum. Genom att möjliggöra
nya byggrätter för bostäder, hotell och kontor adderas nya
funktioner till området vilket bidrar till en ytterligare vita-
lisering av Simonsland och denna del av Borås. Byggrätten
för hotellet kommer att ersätta en tidigare skyddad byggnad,
vilket innebär att dess rivningsförbud upphävs. Den nya
bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk
kvalitet med en tydlig förankring i vår tid.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland
genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skol-
verksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet
på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större
byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska
utföras med hög arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förank-
ring i vår tid.

Planområde
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av
centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar
innergården direkt söder om Viskan och ett område norr
om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Områdets
storlek är ca 0,8 hektar (8 272 m2) och det är fastighetsbolaget
Kanico som äger marken.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet inom Kv. Järnvägen 4:2
är Detaljplan för del av Centrum Simonsland 10 m.fl . som vann laga
kraft 2010. Den gällande planen, P1145, medger bostäder,
centrum-, industri-, skol- (ej förskola/grundskola) och idrotts-
verksamhet. Merparten av byggnaderna inom planområdet är
märkta med q, vilket innebär att de inte får rivas.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 §277 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom planarbete
studera en fortsatt utveckling av Simonsland. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade 2016-06-28 §194 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 21 maj 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd
(§Pl 2016-000010). Samrådet pågick under tiden den 25 maj –
24 juni 2018. Inkomna synpunkter fi nns sammanställda i en
samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2018

Granskning 3:e kvartalet 2019

Antagande 4:e kvartalet 2019

Laga kraft 1:a kvartalet 2020

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

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2 m. fl ., Simonsland, Borås Stad, upprättad den 9 september 2019

Ortofoto över området med planområdesgränserna markerat i rött.
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Kvarteret Simonsland 1936. Vy från norr.

2. Bebyggelse
Historik och kulturmiljöer
Simonsland var platsen för en av de första etableringarna
av industriverksamhet i Borås. Verksamheten startade med
ett bomullstryckeri och ett garveri under andra delen av
1800-talet och området förtätades kraftigt under följande
femtioårsperiod. AB Svenskt Konstsilke etablerade sig
i området 1918. Under en följd av år blev det om- och
tillbyggt i befi ntliga lokaler. Vissa delar revs för att ge plats
åt nya med en kraftig expansion på 1940-talet över och
längs med Viskan. Från mitten av 1960-talet ökade inte
byggnadsvolymerna, men stora förändringar skedde inuti
byggnaderna. 2006 fi ck fastigheterna Simonsland 6 och 10 ny
ägare som även äger fastigheten Järnvägen 4:2. Med de nya
ägarna startade en omfattande upprustning av området, som
ännu pågår i och med Nybrohusets iordningställande under
2018/2019.

Industribebyggelsen i Simonsland är, tillsammans med ett
antal andra objekt i Borås, starkt förknippade med staden. De
utgör dess själ, dess fundament och vittnar om att textilin-
dustrin haft en drivkraft och utveckling som har få motsva-
righeter i Sverige. De äldsta husen i Simonsland har varit en
del av vardagen i Borås i ca 100 år. Bebyggelsen i Simonsland
finns upptagen i Borås Stads Kulturmiljöprogram som
antogs år 2001. Det kulturhistoriska värdet gäller området
och miljön som helhet samt ett antal enskilda byggnader.

Bebyggelsestruktur
Simonsland ligger i skärningspunkten mellan rutnätsstaden
i söder och en glesare, modernare bebyggelsestruktur i
norr. Området är tydligt avgränsat av olika trafi kleder och
järnvägar. I väster avgränsas området av Norrby Långgata
och Kust till kustbanan, i norr av Kungsleden och i öster av
Skaraborgsvägen och Älvsborgsbanan. Genom planområdet
rinner Viskan som ingår i Borås mest värdefulla naturom-
råden. Simonsland, som är en gammal industrimiljö, är hårt
exploaterad och i princip är all byggbar mark utnyttjad. Mot
söder och öster domineras intrycket av huvudbyggnadens
monumentala fasad och de öppna platserna framför denna.
Mot norr är intryckt ett helt annat, med fl era olika mindre
byggnader i olika höjder ut mot Viskastrandsgatan.

Industribyggnaderna har placerats vid Viskan eftersom
vattentillgången varit avgörande för textilindustrin, och då
verksamheten varit i behov av fl er och större lokaler har
tillbyggnader och nybyggnader lokaliserats i anslutning till
den äldre industrin. De skarpa gränserna mot omgivningen
har medfört att byggnaderna centrerats till ett litet område
vilket har resulterat i en tät bebyggelse.

Kvarteret Simonsland 1936. Vy från söder.

Området idag, vy från söder.
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Det fi nns två parallella kluster av byggnader som följer den
huvudsakliga riktningen i området. I mellanrummen och i
anslutning till dessa byggnadsgrupper har det bildats tydliga
platser och rumsligheter. Den övergripande rätvinkliga
planstrukturen har delvis tvingats i avvikande riktningar av
de barriärer som omger området. Detta har skapat oväntade
byggnadsformer och platsbildningar.

Stadsbild och gestaltning
Området utgörs av karaktärsfulla byggnader från olika
tidsepoker från 1920-talet fram till 2010-talet, i varierande
skala. Hela miljön upplevs som autentisk och efter de senaste
årens upprustning har områdets karaktär förstärkts än mer.
Samspelet med Viskans vatten och de omgivande byggna-
derna skapar unika stadsrum.

Gestaltningen av områdena hänger ihop med bebyggel-
sestrukturen. Den södra delens stora byggnadsvolymer är
utförda i enhetlig höjd- och färgsättning medan den norra
delen av området uppvisar en större brokighet, med mindre
byggnadsvolymer från olika årtionden, i olika färger, stilar
och höjder.

Under årens lopp har byggnaderna i Simonsland ändrat
karaktär och innehåll och byggts om. Delar av området har
rivits och givit plats åt nya byggnader. Det senaste tillskottet

3D-vy över området med förklaringar.

I områdets norra del är byggnadsvolymerna mindre och i varierande stilar.

I områdets södra del är byggnadsvolymerna stora och enhetliga.

Innergården
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är Textile Fashion center från 2010, vars karaktärsfulla fasad
i cortenplåt har ett hålkortsmönster utstansat i fasadkasset-
terna.

Tystnaden
Tystnaden, som är en av de senare byggnaderna i området
uppfördes 1962 som en fabriksbyggnad för nylontillverkning.
Byggnaden kom aldrig att användas för tillverkning på grund
av textilkrisen, därav dess namn. Byggnaden uppfördes i
fem till sju våningar med en länkbyggnad i två plan som
band samman den befi ntliga fabriksbyggnaden med den
nya anläggningen. I anslutning till länkbyggnaden och den
befi ntliga fabriken uppfördes en mindre byggnadskropp i
markplan och en portvaktsbyggnad vid Viskastrandsgatan.
Länkbyggnaden byggdes över dåvarande Mariestrandsgatan
och skapade en genomfart till den bakomliggande lastgården.

Konstruktion och exteriör Fabriksbyggnaden är i alla
delar utformad efter den specifi ka tillverkningsprocess den
byggdes för. Detta betyder bland annat att byggnadskrop-
parna, liksom bjälklagshöjder och antal våningsplan varier i
byggnaden. I högdelen fi nns sju våningsplan med varierande
takhöjder mellan omkring 2,2 till 3,5 meter. I den lägre
femvåningsdelen är det dubbel takhöjd och länkdelen har
bara två våningsplan med omkring 5 meter i takhöjd som
motsvaras av nästan fyra våningar i högdelen. Även fasaderna
har utformats efter den tänkta verksamheten och fönster-
sättningen har följt behovet av dagsljus i lokalerna. Den
östra fasaden, som också utgjorde entré till fabriksbyggnaden
och vänder sig mot gatan, är den fasad som ägnats mest
omsorg gestaltningsmässigt. Tystnadens exteriör är mycket
välbevarad. Den största förändringen som genomförts sedan
huset byggdes är kompletterade fönster i den norra fasaden.
I senare tid har länkbyggnaden renoverats och försetts
med nya fönster och eternitskivorna har ersatts av ett nytt
skivmaterial.

Interiör Interiören är enkelt utformad med öppna rum som
bärs upp av kraftiga betongpelare. Kontoren är renoverade
i senare tid och har utbytta ytskikt och delvis senare rums-
indelning. Trapphuset är dock omsorgsfullt utformat med
högkvalitativa material och en stram tidstypisk formgivning.
Entré och trapphus är välbevarade både till helhet och i
detaljer. Även teakfönstren inklusive dess beslag är välbeva-
rade och av hög kvalitet.

Bevarandevärde Tystnadens mest välbevarade del utgörs av
sjuvåningsdelen mot öster. Där fi nns den mest omsorgsfullt
formgivna fasaden som utgör byggnadens entré och en
del av framförvarande platsbildning. I interiören fi nns det
tidstypiska och påkostade trapphuset. Denna del av Tystna-
den framstår därför som mest bevarandevärd, tillsammans
med länkdelen och portvaktsbyggnaden. Dessa två delar

Det senaste tillskottet bland Simonslands byggnader (tv i bild) är från 2013.

Tystnadens östra fasad mot Viskastrandsgatan.

Tystnadens norra fasad med eternitplattor i olika färger.
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utgör också delar av den karakteristiska platsbildningen och
genomfarten, och har en industriell prägel som påminner om
områdets historia.

Inför framtagandet av den gällande detaljplanen togs ett
bevarandeprogram fram för de olika byggnaderna i området,
där det står följande om Tystnaden: ”Den före detta lager-
och fabriksbyggnaden från 1962 har mycket tidstypiska
fasader i mörkt tegel i kombination med skivmaterial vilket
skänker identitet åt hela den norra delen av området. Det
mönster som skapats med olikfärgade fasadskivor på bygg-
nadens norra fasad framstår som helt unikt. Byggnaden är
en ytterlighet…, som den sist uppförda byggnaden från den
textilindustriella epoken i området. För att kunna läsa hela
utvecklingen från 1880-talet fram till 1960-talets början har
Tystnaden en mycket viktig roll.” I den gällande planen är
byggnaden märkt med ett q. Detta innebär att Tystnaden inte
får rivas.

Begränsningar Trots de kvaliteter som Tystnaden uppvisar,
dras byggnaden med en rad tekniska problem. Fasadskivorna
på två av fasaderna innehåller asbest. Bjälklagshöjderna
är låga och skiljer sig åt mellan våningsplanen. Väggarna
är oisolerade och fönstren är i enkelglas. Dessutom är
Tystnadens konstruktion inte förenlig med ett bevarande vid
ombyggnation. Allt detta sammantaget innebär att byggnaden
inte kommer att kunna ha kvar det uttryck som bevarande-

programmet lyfter fram vid en ombyggnad. För att kunna
få en ändamålsenlig byggnad på plats tas bestämmelsen om
rivningsförbud bort från planen och Tystnaden tillåts därmed
att rivas.

Ny bebyggelse
På innegården söder om Viskan fi nns möjlighet att uppföra
ett fl erbostadshus i upp till 13 våningar med plats för cirka
60 stycken studentlägenheter. På grund av bullersituationen i
området är det bara möjligt att uppföra bostäder om högst 35
kvadratmeter. Det fi nns möjlighet för centrumverksamheter
som butik eller café i bottenvåningen. Byggnaden, som
kommer blir synlig från stora delar av staden, ska stå för ett
tydligt tillägg med en arkitektur som avspeglar vår tid.

I planområdets norra del medger planförslaget uppförande av
hotell med tillhörande parkeringshus samt ytterligare cirka
80 stycken studentbostäder. Även i det norra planområdet
är bullernivåerna höga, vilket innebär att bostäderna som
uppförs högst kan vara 35 kvadratmeter. Det fi nns även
möjlighet att uppföra kontor och/eller undervisningslokaler
ovanpå parkeringshuset.

Den befi ntliga byggnaden, Tystnaden från 1960-talet, kan
genom de nya planbestämmelserna komma att rivas. Detta
för att ge plats för en ny hotellbyggnad. En del av byggnaden
där hotellet skall inrymmas, får byggas upp till 22 våningar.
Även denna byggnad kommer att bli väl synlig från fl era delar
av staden och kommer tillsammans med bostadshuset på
innergården och områdets skorsten bli en del av Simonsland
nya siluett. Då hotellbyggnaden är en publik byggnad med en
framskjuten placering är gestaltningen av byggnaden och den
omkringliggande utemiljön av yttersta vikt, se vidare under
rubriken Gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö.

Parkeringshuset intill slänten nedanför Norrby Långgata
tillåts bli fem våningar. Ovanpå detta medges en byggrätt
för studentbostäder, kontor och skola i ytterligare fyra till
sex våningar. Det fi nns möjlighet att öka byggnadshöjden
närmast hotellet, upp till 171 meter ovanför stadens nollplan.
Detta för att möjliggöra för en viss fl exibilitet inom byggrät-
ten för alternativet med kontor- och skoländamål.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet ligger Simonsland
Studentbostäder med cirka 160 stycken studentlägenheter.
Denna plan möjliggör att ytterligare cirka 140 stycken nya
studentbostäder kan tillskapas.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag arbetsplatser av skiftande
karaktär, där framför allt Textilhögskolan står för merparten.

Det nya bostadshuset på innergården söder om Viskan.
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Sektion genom kvarteret med bostäder ovanpå parkeringshuset.

Sektion genom kvarteret med kontor i två olika höjder ovanpå parkeringshuset.

+171

+159

+187,1

+187,1

+158,4
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Då planförslaget medger hotell, kontor, skol- och centrum-
verksamhet kan ett betydande tillskott av arbetsplatser
komma att tillföras området.

Offentlig och kommersiell service
Med planområdets centrala placering är utbudet av offentlig
och kommersiell service i närområdet hög. Inom planen
tillåts centrumändamål vilket medger ett tillskott av kommer-
siell service inom planområdet.

Visualisering av det nya hotellet, vy från Skaraborgsvägen.

Inom en radie av 500 meter fi nns fem förskolor. Närmsta
grundskola är Engelbrektsskolan som ligger ca 600 meter
öster om planområdet.

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning kommer inte
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

Nya bostäder ovanpå
parkeringshuset. Fasad
mot sydväst.

Norrby
Långgata

Gården
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Vy från Järnvägsgatan. Bostadshuset på innergården syns till vänster. Hotellbyggnaden till höger, är redovisad med lägsta respektive högsta tillåtna höjd.

Vy från Österlånggatan där hotellbyggnaden syns i fonden.

Vy från Norrby Långgata. Hotellbyggnaden syns till vänster och bostadshuset på innergården till höger.
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Gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö

Den befi ntliga bebyggelsen i Simonsland kännetecknas av
tydliga representanter för sin tid. Därför är det viktigt att
den nya bebyggelsen blir representanter för vår tid och inte
försöker efterlikna någon av arkitekturstilarna i området.

I syftet med planen står att den nya bebyggelsen i området
skall utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Detta innebär
att:

Särskild omsorg ska ägnas hotellet, som är den byggnad som
ersätter Tystnaden. Detta blir en publik byggnad med en
fasad ut mot ett offentligt rum vid Viskastrandsgatan och
Norrbro. Eftersom hotellet ersätter en byggnad med hög
arkitektonisk nivå, med gedigna material som ek, tegel, och
koppar är det viktigt att den nya byggnaden inte uppfattas
som torftigare än den som stod där innan.

Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska vara

ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, gärna

med innovativa lösningar avseende material,

belysning och teknik samtidigt som de ska vara

miljömässigt hållbara och fungera över tid.

Material ska väljas med omsorg, både vad gäller

fasadmaterial, fönster- och dörrpartier, tekniska

anordningar, markbeläggningar osv. Materialen

ska vara gedigna och hålla samma höga klass

som den äldre bebyggelsen i området.

Särskild omsorg ska läggas vid gestaltningen av

hotellets fasad, då detta är den byggnad inom

planområdet som har den mest framskjutande

placeringen och på grund av sin höjd kommer att

synas från stora delar av staden.

Viktigt att även tekniska anordningar utförs

med fi ness, både avseende storlek, placering och

utförande.

Skyltning ska utföras i harmoni med byggna-

derna och området som helhet.

Omsorg bör läggas vid val och utformning av

belysningen utomhus, då ljussättningen inte bara

är viktig för att undvika otrygghet utan också för

att det är en viktig del av i en övrigt väl gestaltad

miljö.

Utöver den nya bebyggelsen bör även utemiljön ägnas stor
omsorg. Viktigt att markbeläggning, belysningsstolpar,
utrustning och växtlighet håller en hög nivå avseende
utformning och hållbarhet och gestaltas ihop med den nya
bebyggelsen, så att det blir en tilltalande helhet. Det är även
viktigt att aspekter som tillgänglighet och trygghet beaktas.

Bildexempel på nutida arkitektur med
innovativa och miljömässigt hållbara

lösningar. Viktigt är att även utemiljön
gestaltas med stor omsorg.
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Simonslands placering, mellan centrum och periferi,
avspeglar sig i gatunätets struktur.  I norr omges området av
några av Borås mest trafi kerade gator; Norrby Långgata och
Kungsleden och söder om Simonsland tar centrum med sitt
rutnätsmönster vid. Skaraborgsvägen öster om planområdet
är en starkt trafi kerad lokalgata som via Norrbro förgrenar
sig in i området i Viskastrandsgatan.

Gång- och cykeltrafi k
Med planområdets centrala läge är det enkelt att nå plan-
området till fots. I söder där området ansluter stadskärnan,
fi nns breda gångbanor och gångfartsgator. I anslutning till
planområdet återfi nns Viskanstråket, ett promenadstråk
utmed Viskan, från vilken man når Knalleland i norr och
Stadsparken i söder. Planområdets tillgänglighet med cykel
är god. Längs med Skaraborgsvägen fi nns en cykelbana som
förbinder Sjöbo med centrum. I centrum tar ett mer fi nmas-
kigt nät av cykelbanor vid.

För att kartlägga trafi ksituationen runt Simonsland och
planförslagets konsekvenser för resor, trafi ksystem och
parkering har en trafi kanalys tagits fram (Sweco 2017-11-03,
rev 2018-11-01). Enligt denna rör sig omkring 1000 gående
och cirka 150 cyklister utmed Viskastrandsgatan under

ett normalt vardagsdygn. Många av de gående går mellan
busshållplatsen och olika målpunkter utmed gatan, bland
annat Viskastrandsgymnasiet med cirka 850 elever och 120
anställda. Viskastrandsgatan är dubbelriktad med gångbanor
på båda sidorna. Cyklister hänvisas till gatan i blandtrafi k.
Utmed gatan fi nns tvärställd parkering där bilar backar ut
över gångbanan och direkt ut i körbanan.

För att öka tillgängligheten och trafi ksäkerheten för fotgäng-
are och cyklister kommer det, i samband med genomförandet
av detaljplanen, att anläggas en ny gång- och cykelbana
utmed Viskastrandsgatan. Justeringar vid vändplanen vid
Viskastrandsgymnasiet kommer också att utföras för att
skapa en tydligare trafi ksituation för både gående, cyklister
och fordonstrafi k. För att ytterligare förbättra situationen för
de gående och för att få ned hastigheten på Viskastrandsgatan
anläggs två nya övergångställen. Ett placeras i kurvan strax
efter Norrbro och ett placeras vid Träffpunkt Simonsland
som har många besökare med olika funktionshinder. Från
Viskastrandsgatan och in till bostäderna/kontoren ovanpå
parkeringshuset kommer exploatören anlägga en markerad
och upplyst gångbana.

Kollektivtrafi k
Planområdet har mycket goda förutsättningar för resor med
kollektivtrafi k. Intill planområdet ligger hållplats Simonsland
där stadsbussar med hög turtäthet bland annat trafi kerar

Översiktskarta med kollektivtrafi k, cykel- och biltrafi k.

Borås rese-
centrum

Centrum/
Södra Torget
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sträckan Sjöbo/Centrum/Hässleholmen. 700 meter från
planområdet ligger Borås resecentrum, varifrån regionbussar
och tågtrafi k utgår.

Biltrafi k och transporter
Detaljplanens påverkan på trafi ksystemet har utretts i
trafi kanalysen (Sweco, 2017-11-03, rev 2018-11-01). Genom de
planerade 140 lägenheterna tillförs det ungefär 210 personer
i området. Då planförslaget främst är inriktat mot bostäder
för studenter beräknas de boendes bilförfl yttningar till cirka
50 stycken per vardagsdygn. Därtill kommer biltrafi k från
besökare och yrkestrafi k som bedöms uppgå till cirka 20
bilförfl yttningar per vardagsdygn.

Hotellet beräknas sysselsätta ca 30 personer. Även dessa
antas ha en relativt hög andel resor som utförs med hållbara
färdmedel. Utifrån hotellets centrala läge antas hotellgästerna
i huvudsak komma med kollektiva färdmedel. Hotellet
beräknas alstra cirka 140 bilförfl yttningar per vardagsdygn.
Hotellverksamheten innebär att det behövs transporter av
mat och dryck samt för linnehanteringen. Därutöver före-
kommer övriga transporter som avser reparationer, möbler
och ospecifi cerat. Sammantaget bedöms dessa transporter
uppgå till cirka 20 fordonsrörelser till och från hotellet varje
vardagsdygn. Detta innebär att antalet lastbilstransporter på
Viskastrandsgatan vid Norrbro ungefär fördubblas jämfört
med idag. Sammantaget beräknas planförslaget alstra cirka
210 bilförfl yttningar per vardagsdygn. Trafi ktillskottet
till följd av planen bedöms endast i ringa grad påverka
trafi ksituationen i området och det närliggande övergripande
vägnätet.

Utöver trafi kanalysen har även en Mobility Management-
utredning tagits fram (Trivector, 2017-06-26). Utredningen
tar upp tre övergripande åtgärdskategorier för att minska
antalet bilresor till och från området. Åtgärderna bedöms
tillsammans kunna minska bilresorna med upp till 30 % och
de övergripande kategorierna är: Kampanjer och uppmunt-
ring, bättre GC-förutsättningar och P-avgift/P-tillgång.
Inom dessa rubriker ryms även åtgärder såsom etablering av
bil- och cykelpool, skyltning och hänvisning samt etablering
av laddinfrastruktur.

Angöring och utfarter
Med bil nås planområdet i dagsläget endast från Skara-
borgsvägen i öster. Den södra delen av planområdet nås
sedan via en parkeringsplats söder om huvudbyggnaden och
planområdets norra del nås från Viskastrandsgatan, som är en
återvändsgata. Tillgängligheten med bil är således mindre god
från väster eftersom det krävs en omväg via Kungsbron och
Järnvägsgatan för att nå området.

I och med planförslaget planeras det för en ny angöring från
väster i den norra delen av området. Här planeras för en ny
avfart från Norrby Långgata in i parkeringshuset. Det ska
även vara möjligt att köra ut på Norrby Långgata från parke-
ringshuset. Då nivåskillnaden är stor i denna del av området,
kommer infarten vara på parkeringshusets femte våning. Vid
en utbyggnad av känslig verksamhet, till exempel bostäder,
ovanpå parkeringshuset ska ett skyddsräcke och en barriär
monteras mellan fi len för avfarten och körbanan. Detta för
att förhindra olyckor vid transporter av farligt gods.

Tillgängligheten till det norra planområdet är begränsad till
att fastigheten endast kan nås via bron Norrbro, som idag
är den enda kopplingen till stadens huvudnät. I och med
utbyggnaden av parkeringshuset och tillfarten från Norrby
Långgata förbättras tillgängligheten för personbilar, men
inte för transporter. Norrbro har begränsad bärighet och är
BK2-klassad, vilket innebär att de tyngsta fordonen inte kan
köra över bron. Med hänsyn till den framtida byggnationen
inom den föreslagna detaljplanen samt den framtida markan-
vändningen kommer det att fi nnas ett behov av att trafi kera
med de tyngsta fordonen.

För att möjliggöra detta har kommunen utrett möjligheten
att förstärka bron. Detta bedöms dock inte vara möjligt med
hänsyn till att brons grundläggning är okänd. Därför kan
effekten av en förstärkningsåtgärd inte verifi eras. Till följd
av detta har kommunen utrett andra tänkbara kopplingar
till området, både mot väster och öster (Sweco, 2019-03-14).
Utredningens syfte är att översiktligt beskriva, analysera och
utvärdera alternativa trafi ksystem som kopplar den aktuella
fastigheten till huvudnätet.

Utredningens slutsatser sammanfattas i nedanstående punk-
ter:

Det är komplext, om än möjligt, och i sådant fall kost-
samt att förstärka befi ntlig bro till högsta bärighetsklass
BK1. Åtgärden förefaller inte vara relevant.

Att bygga en ny biltunnel under Norrby Långgata är
mycket kostsamt och ger mycket stor trafi kpåverkan
under byggtiden. Åtgärden förefaller inte vara relevant
med hänsyn till kostnad och nyttor.

Den befi ntliga GC-tunneln under Norrby Långgata
bedöms vara möjlig att bygga om och påverkar inte
övrig trafi k under utbyggnad. Eftersom Norrbro
sannolikt stängs för motorfordonstrafi k i detta scenario
bedöms tillgängligheten till området bli något sämre
jämfört med idag eftersom merparten av trafi ken är
riktad mot norr, öster och söder. Denna åtgärd bedöms
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vara möjlig att genomföra på relativt kort tid och
möjliggör därmed att utbyggnad av planområdet kan
starta på kortast tid.

Att bygga en ny bro över Viskan kräver förhållandevis
lång tid till följd av planläggning, projektering och
utbyggnad. Övrig trafi k påverkas marginellt vid utbygg-
nad.

Sammantaget förefaller det vara mest lämpligt att
som en första etapp bygga om befi ntlig GC-tunnel
för biltrafi k och i en andra etapp bygga en ny bro över
Viskan. Genom detta förbättras områdets tillgänglighet
som får två tillfarter vilket är positivt inte minst utifrån
räddningstjänstens krav på tillgänglighet.

På sikt, om både ny bro och GC-tunnel byggs om för
biltrafi k, fi nns risk för ökande genomfartstrafi k mellan
Bäckeskogsgatan och Skaraborgsvägen. För att minimera
denna risk och för att hålla en god trafi ksäkerhet är det av
stor vikt att gatan utformas för låga hastigheter.

Då trafi kalstringen enligt exploatörens utredning är ringa
(Sweco 2017-11-03, rev 2018-11-01) är kapacitetsökningen
inte ett problem. Under byggtiden, som kommer alstra
mycket tung trafi k, kommer det fi nnas möjlighet för exploa-
tören att tillfälligt använda den befi ntliga gång- och cykelba-
nan som går från Viskastrandsgatan under Norrby Långgata
(norr om Landalarondellen) upp till Bäckeskogsgatan. Efter
byggtiden kvarstår dock problematiken med den begränsade
tillgängligheten till området. Om en skada skulle uppstå på
Norrbro, så att den måste stängas av, riskerar området att
skäras av öster ifrån. För att avhjälpa detta planeras för en ny
anslutning till området. Då det är fl era fastighetsägare som
får nytta av anslutningen kommer exploatören för denna plan
stå för ett bidrag till den. Detta regleras i exploateringsavta-
let.

Parkering
Med utgångspunkt från Borås stads parkeringsregler, utan
hänsyn tagen till effekter av samnyttjande eller reduceringsåt-
gärder kommer det, beroende på användning behövas mellan
cirka 120 till 160 nya bilplatser. Genom planförslaget försvin-
ner markparkering som kommer ersättas av platser i det
föreslagna parkeringshuset. I trafi kanalysen för Simonsland
har även parkeringssituationen i samband med utbyggnads-
processen belysts. Denna tar hänsyn till olika byggskeden
samt effekten av samnyttjande. Under utbyggnaden kommer
det att fi nnas skeden då parkeringsutbudet är otillräckligt,
vilket innebär att närliggande parkeringar kommer att
utnyttjas. När området är färdigbyggt kommer det dock att
vara självförsörjande på parkeringsplatser.

Stadens parkeringsregler reglerar även antalet cykelparke-
ringar och ställer följande krav på dessa:

”Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att låsa fast
cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme. För cykel-
parkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är
tvådelade. Det innebär att 30 % av cykelparkeringsplatserna
ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inom-
hus.”

Beroende på om planförslaget byggs ut med både bostäder
och kontor eller enbart med bostäder kommer det krävas
mellan cirka 145 till 180 cykelparkeringsplatser. I det senare
fallet innebär det att 54 platser ska fi nnas i nära anslutning
till entréer och resterande 126 platser maximalt 50 meter från
entréerna.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en
växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafi kverket 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 samarbets-
former och metoder.

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

Riksintressen
Området gränsar till riksintressen för infrastruktur som Kust
till kustbanan, Älvsborgsbanan och RV 42 över Kungsbron.
Trafi kverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsut-
redning pågår och bedömningen är att området kan komma
i konfl ikt med Götalandsbanan. Exploatören och kommunen
är överens om denna osäkerhet i planarbetet.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftig nederbörd jämfört med nuva-
rande situation.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befi ntliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade
för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvatten-
fl ödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet, dels utifrån dagens situation och därefter utifrån
framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i
fl ödet ska utjämnas på tomtmark innan det avleds till dagvat-
tenledning. En generell planbestämmelse reglerar att det ska
fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El, tele och fi ber
Området är anslutet till el- och teleledningar. I och med
utbyggnaden av det norra området kommer två transforma-
torstationer behöva fl yttas. I nuläget är det inte utrett var de
ska lokaliseras.

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 utgörs främst av hårdgjorda ytor i form av
parkeringsytor och gata. På innergården närmast Viskan
står en grupp lövträd som kan komma att försvinna vid
en framtida exploatering. Det är av stor vikt att tänka på
utformningen av det offentliga rummet och vilken roll
grönskan spelar i det, inte bara för människor utan även för
den biologiska mångfalden. Då Simonsland är så pass hårt
exploaterat redan före en utbyggnad är detta mycket viktigt
att beakta vid en fortsatt exploatering.

Lek och rekreation
Inom en radie på en kilometer från planområdet når man
Ramnaparken, Stadsparken och Annelundsparken. I parkerna
fi nns lekplatser och promenadstråk. I direkt anslutning till
planområdet passerar Viskanpromenaden som är ett prome-
nadstråk utmed Viskan, från centrum till Knalleland. Hela
sträckningen av Viskanpromenaden är ännu inte färdigställd,
men på sikt kommer promenadstråket sträcka sig hela vägen
från Druveforsfallet söder om centrum till Ålgårdsfallet i
Getäng, strax öster om Knalleland.

Kulturmiljö
Som en komplettering och uppdatering till det kulturhisto-
riska underlag som togs fram i samband med den gällande

Trädrad utmed Viskan vid innergården.

Inslag av grönska är viktigt att beakta i den fortsatta exploateringen i området.
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Viskan och Viskanpromenaden passerar genom området med studentbostäder precis intill det norra planområdet.

detaljplanens tillkomst har en kulturmiljöbeskrivning tagits
fram (Lindholm restaurering AB, 2017-01-03). Kulturmil-
jöbeskrivningen kartlägger byggnaderna i området och
innehåller en fördjupad beskrivning av Nybrohuset och
Tystnaden. Slutligen sammanfattar kulturmiljöbeskrivningen
konsekvenserna av planförslaget.

Det föreslagna punkthuset på innergården är placerat inom
en av områdets mest karaktärsskapande platsbildning. En
byggnad bedöms dock kunna uppföras på den föreslagna
platsen med godtagbara konsekvenser för omgivningen.
Byggnadshöjden riskerar dock att förändra platsbildningens
proportioner och kvaliteter negativt.

Hotellbyggnaden förutsätter rivning av Tystnaden vilket
bedöms innebära negativa konsekvenser då den befi ntliga
byggnaden besitter kvaliteter både i sin egen rätt och som
en del i platsbildningen. Den föreslagna hotellbyggnadens
utsträckning innebär inga negativa konsekvenser utan kan
tvärtom berika platsen som idag närmast upplevs som en
baksida.

Sammanfattningsvis riskerar kulturmiljön i området att
försämras. Trots detta bedöms helheten i den norra delen av
området, som karaktäriseras av fl era olika arkitekturstilar och
byggnadshöjder på en liten yta, kunna bevaras och berikas.

Fornminnen
Det fi nns inga kända fornminnen inom planområdet.

Grönområdesplan
Borås stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder
vid förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena
för att de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling.
Grönområdesplanen har klassifi cerat Borås värdefulla natur-
områden enligt en fyrgradig skala. Viskan, som ligger i direkt
anslutning till planområdet, ingår i klass 1. Det innebär att
området runt Viskan tillhör Borås mest värdefulla naturom-
råden, med höga natur- och rekreationsvärden. Därför är det
av högsta vikt att bevara och vårda dessa värden i stadens
fortsatta utveckling.
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Skuggstudie
Efter samrådet har skuggstudien uppdaterats. Skuggstudien
redovisar skuggpåverkan på omkringliggande bebyggelse och
platser. Studien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid vår-/

höstdagjämning. I studien är volymen för hotellet satt till
den lägsta tillåtna höjden. Som en jämförelse redovisas även
skuggpåverkan av den befi ntliga bebyggelsen.

Kl 10:00

Kl 13:00

Kl 16:00

Befi ntlig situation vid vår-/höstdagjämning Planförslaget vid vår-/höstdagjämning

Kl 10:00

Kl 13:00

Kl 16:00
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Kl 16:00
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Kl 13:00

Kl 16:00
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Geoteknik
En geoteknisk undersökning har genomförts och den kom
fram till följande gällande innergården vid Nybrohuset
(Golder Associates, 2017-01-20):

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är
tillfredsställande goda och uppfyller gällande rekommen-
dationer. Stabilitetsförhållandena i undergrunden anses inte
påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och
framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder,
restriktioner och/eller planbestämmelser med avseende på
stabiliteten.

Jordlagren utgörs generellt av sand och bedöms inte vara
sättningsbenägen. Marken inom området bedöms därmed
kunna belastas med betydande laster utan att det ska uppstå
risk för några betydande tidsberoende sättningar. Lokalt
förekommer mindre skikt med förekomst av gyttja eller lera,
främst i anslutning till Viskan, där en viss momentan sätt-
ning kan komma att utbildas vid belastning.

Grundläggningsmetoden för planerad byggnad beror på hur
lasterna från stomme/konstruktion omhändertas. Grund-
läggningsförhållandena vid läget för byggnaden är goda med
förväntad hög bärighet och ej sättningsbenägen jord. Då
bostadshuset ska genomföras i fl era plan rekommenderas
dock att byggnaden grundläggs med pålar ner till berg för att
kunna ta upp de stora lasterna från huset. Lokalt fi nns inslag
av silt, vilken kan vara fl ytbenägen, vilket måste beaktas
vid schaktning eller packning under grundvattenytan. Vid
förekomst av organisk jord på grundläggningsnivån ska
denna schaktas bort.

En geoteknisk undersökning har även tagits fram för
området i anslutning till Tystnaden (Golder Associates,
2017-01-20, rev 2018-05-15). Slutsatsen av undersökningen är
följande:

Totalstabiliteten inom och i anslutning till fastigheten anses
vara tillfredsställande god med hänsyn till markytans fl ackhet
och rådande markförhållanden. Utförande av de planerade
byggnaderna bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena
inom området.

Slänten i väster förutsätts vara kontrollerad för befi ntliga
förhållanden med avseende på stabilitet i samband med
anläggningen av Norrby Långgata. Vid eventuell schakt i
slänten måste släntens uppbyggnad undersökas. Vidare måste
stabilitetsförhållandena, både för bygg- och permanentskede,
analyseras för att fastlägga behov av och möjliga temporära
stödkonstruktioner (till exempel spont).

Jordlagren utgörs enligt utförda sonderingar främst av sand
med medelhög till hög relativ fasthet och bedöms inte vara

sättningsbenägen. Marken inom området bedöms därmed
kunna belastas med betydande laster utan att det skall uppstå
risk för några betydande tidsberoende sättningar.

Grundläggningsmetod för planerade byggnader beror på hur
lasterna från stomme/konstruktion omhändertas. Grund-
läggningsförhållandena inom det aktuella området är goda
med förväntad hög bärighet och ej sättningsbenägen jord.
Då den planerade hotellbyggnaden ska utföras i fl era plan
rekommenderas dock att byggnaden grundläggs med pålar
ner till berg för att kunna ta upp de stora lasterna från huset.

Lokalt kan det fi nnas inslag av silt som kan vara fl ytbenägen,
vilket måste beaktas vid schaktning eller packning under
grundvattenytan. Vid förekomst av organisk jord på grund-
läggningsnivån ska denna schaktas bort.

Efter samrådet har en inmätning av slänten utförts (STIBA,
2018-10-21). Släntlutning i nuvarande utförande är 1:2. Enligt
AMA Anläggning skall släntlutningen vara 1:2 för fyllning
av friktionsjord tex sand och kan vara något brantare 1:1,5
för sprängstensfyllning. Slänten kan alltså förutsättas stabil.

Befi ntlig spont har även synats samt att godstjocklek och
eventuell avrostning av spont har kontrollerats (Geomind
2018-10-15). Avrostningen är minimal men hammarbandet
kommer förses med rostskyddsmålning och förankringar av
jordstag skyddas för att öka livslängden. Kontrollberäkning
visar att den högst utnyttjade delen är belastad till cirka 50 %
med nuvarande belastningar.

Geomind rekommenderar dock att inga nya laster påförs.
Ett kontrollprogram upprättas av Kanico för att kontrollera
sponten en gång per år. Sponten är förankrad med jordstag
som har ett extra skydd mot korrosion, men det fi nns ingen
möjlighet att bedöma livslängden på dessa jordstag, utan här
rekommenderas att det utförs en provdragning av dessa stag
om 10 år och med ett framtida intervall på 10 år.

De åtgärder som kommer utföras och som påverkar slänten
och sponten är dels utökad avfart, urtag i slänten för trans-
formatorstation och nybyggnad av parkeringsanläggning med
lokaler. Det åtgärder som utförs för att säkerställa släntsta-
biliteten delas upp i tillfälliga åtgärder under produktionen
och permanenta åtgärder för att få erforderlig stabilitet i
bruksskedet.

Tillfälliga åtgärder: Vid utförande av dels stödkonstruk-
tion för transformatorstation och dels för byggnad kommer
en bakåtförankrad spont att utföras.  Sponten kommer
dimensioneras på uppdrag av Kanico och granskas enligt
anvisningar i EKS 10.
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Utförandet av spont kommer granskas på plats av spontkon-
struktör för att säkerställa utförandet.

Permanenta åtgärder: Den breddning av avfarten som
kommer utföras sker genom att vägbanken breddas och att
släntlutningen bibehålls genom att stödmur anordnas vid
släntfoten. Vid sponten kommer en prefabricerad betong-
konstruktion anläggas i anslutningen till vägbanan som
grundläggs på pålar för att inte belasta befi ntlig spont.

Yta för transformator kommer utföras med jordtrycksväggar
dimensionerade för slänten med dess släntlutning, eventuellt
kommer muren förankras genom jordstag.

Byggnad för parkeringsgarage anpassas så att nedersta källare
kortas av något för att minimera ingrepp i slänten. Konstruk-
tionen kommer dimensioneras för att permanent uppta de
jordtryckslaster som uppkommer av slänt med dess överlaster.

Radon
I Boråsområdet innehåller berggrunden radon i låga till
måttliga halter. Marken inom det aktuella området utgörs
främst av sand på en berggrund av normala till låga uranhal-
ter. Enligt SGU:s radonriskkarta över Borås är marken att
klassa som normalriskområde. Fyllningen inom området har
tidigare undersökts med avseende på radonhalt (GF Konsult
2007). Radonhalter på mellan 2 och 9 kBq/m3 uppmättes,
vilket innebär att marken klassas som lågriskområde.

Förorenad mark
Två miljötekniska markundersökningar har tagits fram, en
för området vid Nybrohuset söder om Viskan och en för
området vid Tystnaden (Golder Associates, 2017-01-20).
Markundersökningen av innergården vid Nybrohuset
visade att fyllnadsjorden ställvis innehåller förhöjda halter
av metaller. I samband med omställning och nybyggnation
inom området bedöms att entreprenören generellt kommer
att schakta bort den översta halvmetern av fyllnadslagret.
Överblivna fyllnadsmassor kräver klassning med avseende
på i första hand metallinnehåll och eventuellt olja för korrekt
hantering i samband med omställningsarbetena. Fyllnads-
massor under avschaktad yta bedöms kunna ligga kvar
eftersom de kommer att ligga relativt djupt och täckas av rena
fyllnadsmassor och till stor del hårdgjorda ytor. De planerade
åtgärderna medför att risken för att människor ska exponeras
för föroreningar blir obetydlig.

Undersökningar vid fyllnadsjorden vid Tystnaden indikerade
inga föroreningar. Baserat på undersökningsresultaten
bedöms ingen miljökontroll vara nödvändig vid kommande
schaktarbeten inom detta område.

6. Vatten
Viskan rinner genom Simonsland och angränsar till det södra
planområdet. Viskans mjukt slingrande sträckning genom
området ihop med de omkringliggande byggnaderna ger
området dess karaktär och särart. Inom området fi nns fl era
passager över Viskan och längs med södra sidan av huvud-
byggnaden vid innergården fi nns solterrasser och bryggor.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med stöd av miljöbalkens (MB) särskilda skäl för strand-
skyddsdispens kapitel 7 § 18 c. Ett av skälen som ger stöd för
upphävning för denna detaljplan är att området redan har
tagits i anspråk och blivit bebyggt på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Översvämningsrisk
Vid framtagandet av den gällande planen för Simonsland
tog Norconsult 2010 fram en Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) där Viskans översvämningsrisk behandlas. Enligt
denna redovisas att mätning av vattennivån i Viskan har skett
tre gånger i veckan sedan 1960-talet. Närmaste mätpunkt vid
Simonsland är Nybron. Det högsta uppmätta vattenfl ödet i
Viskan inträffade i april 1951 vilket ledde till en vattennivå på
+133,1. Åtgärder har sedan dess genomförts vilket minskar
översvämningsrisken och ett likvärdigt fl öde bedöms nu
resultera i en vattennivå på 132,4 meter vid Simonsland.

I MKB:n från 2010 rekommenderas att den högsta uppmätta
vattennivån (+133,1 m) beaktas vid fortsatt planering inom
området.  Den nu planerade ändringen av gällande detaljplan
innebär inte att vattenföringen i Viskan kommer att påverkas
då ingen nybyggnation som påverkar Viskan kommer att
uppföras. Befi ntliga broar i området ligger högre än 133
meter. De förslag till åtgärder som lämnades i MKB:n från
2010 är fortsatt relevanta: ”Vid nybyggnation föreslås en
lägsta nivå på öppningar i bjälklagen vid ny- och ombyggnad
på + 133 meter över havet för att undvika skador på bebyg-
gelsen utmed Viskan”. Höjden vid den planerade byggnaden
på innergården söder om Viskan är 132,6 meter.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda
ytor. I och med planförslaget förväntas andelen hårdgjorda
ytor inte att ändras. Enligt Borås stads skyfallskartering är
både norra och södra delen av planområdet utsatta för skyfall.
För att undvika översvämningar vid skyfall ska marken
höjdsättas och utformas så att vatten ges möjlighet att avrinna
ut ifrån byggnader till den närmsta vattenpunkten som i
detta fall är Viskan. I och med närheten till Viskan och Borås
skyfallskartering bedöms planförslaget inte påverka området
utanför planområdet.
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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 fi nns

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassifi ceras 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.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras rinna ut i Viskan. Detta kan göras
genom att skapa fördröjningsytor som diken inom någon del
av planområdet eller att dagvattensystemet förses med en
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid en eventuell brand. Vilken åtgärd som blir aktuell avgörs i
samband med ombyggnation.

Vid innergården fi nns en passage över Viskan och bryggor utmed huvudbyggnadens söderfasad.

Kartbild ur Borås Stads skyfallskartering.
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som syns från hela staden, kan genom planförslaget två nya
höga byggnader adderas. Tillsammans kommer dessa att bilda
Simonslands nya siluett.

Mötesplatser
Planförslaget möjliggör att nya kontaktytor, både inom- och
utomhus kan skapas. Torgytan vid innergården kommer
fortsatt att vara tillgänglig för allmänheten.

8. Störningar på platsen
Risk
Borås Stad har tagit fram en översiktlig riskanalys av trans-
porter med farligt gods på väg och järnväg (Wuz risk consul-
tancy AB, 2016-12-19). Från den översiktliga riskanalysen har
ett PM tagits fram för denna plan (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19). I PM:et återfi nns följande slutsatser:

Då Simonsland ligger i anslutning till Norrby Långgata, Kust
till kustbanan och Älvsborgsbanan där transport av farligt
gods förekommer krävs särskild hänsyn till risk för olyckor
för att säkerheten ska bli tillfredsställande. Bostadshuset på
innergården kan uppföras på föreslagen plats. Byggnaden ska
förses med högt placerade luftintag och mekanisk till- och
frånluft. Det bör även säkerställas att torgytan kan utrymmas
i fl era väderstreck.

Vid framtagandet av PM:et såg planförslaget för den
norra delen av planområdet annorlunda ut. På platsen för
parkerings- och bostadshuset låg hotellet ihop med ett
parkeringshus. Således är inte denna del av PM:et längre
applicerbar på planförslaget. Men utifrån den översiktliga
riskanalysen har Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund,
gjort bedömningen att ett bostadshus kan placeras 10 meter
från Norrby Långgata om fasaden förses med brandskyddad
fasad, i lägst brandteknisk klass EI 30. Även takfot ska
utföras i lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster ska utföras i
lägst brandteknisk klass EW 30 och får endast vara öppnings-
bara med verktyg eller nyckel. Vidare ska ett skyddsräcke med
barriär uppföras mellan Norrby Långgata och öppningen in
till parkeringshuset. Det måste säkerställas att golvnivån vid
öppningen till parkeringshuset ligger högre än vägbanan,
för att förhindra vätskor från ett eventuellt vätskeutsläpp att
rinna in i byggnaden. Det skall fi nnas möjlighet att utrymma
byggnaderna bort från farligt godslederna, dvs Norrby Lång-
gata, Kust- till Kustbanan och Älvsborgsbanan.

Efter samrådet har en kompletterande riskutredning tagits
fram som bedömer skyddsbarriären mot Norrby Långgata
(Bengt Dahlgren, 2018-11-28). Slutsatsen av utredningen är
att planerad utformning av skyddsbarriär i anslutning till
infart-/utfart till planområdet bedöms uppfylla de krav som
ställs i framtagna riskbedömningar som utgör underlag till

7. Sociala perspektiv
För att Borås ska kunna fortsätta att utvecklas som mötes-
plats och värd för olika evenemang är hotell ett viktigt
inslag. I dagsläget råder det brist på hotellrum i denna del av
centrum, med närhet både till Högskolan och Kongresshuset.
Genomförandet av planen löser denna brist på hotellrum.
Planen medger även utbyggnad av fl er studentbostäder,
precis intill högskolan, vilket ökar Borås attraktivitet som
studentstad.

Trygghet
Genom att möjliggöra för bostäder och hotellverksamhet
kommer både den norra och södra delen av Simonsland,
befolkas av fl er människor under hela dygnet, vilket ökar
känslan av trygghet i området.

Identitet
Simonsland har under de senaste åren genomgått en
genomgripande förändring, från ett slutet industriområde till
ett område öppet för allmänheten med många olika verksam-
heter och en blandning av funktioner. Äldre byggnader har
rustats upp, nya byggnader har adderats och utemiljön har
omsorgsfullt tagits om hand. I och med detta har centrum
utvidgats mot norr och blivit en ny attraktiv del av Borås
innerstad.

Planförslaget möjliggör både för en förtätning och en större
funktionsblandning i Simonsland, vilket ytterligare höjer
områdets attraktionskraft. Genom högt ställda krav på arki-
tektur och utformning av de nya miljöerna fortsätter området
att utvecklas i en positiv riktning och nya årsringar adderas
till Simonsland. Till områdets skorsten, som är ett landmärke

Skulpturen House of knowledge utanför Simonslands huvudentré.



DETALJPLAN 27

Ekvivalent ljudnivå, 2040. Vy från nordöst.

Ekvivalent ljudnivå, 2040. Vy från sydväst.

Maximal ljudnivå, 2040. Vy från sydväst.

Maximal ljudnivå, 2040. Vy från nordöst.

BILAGA 5

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från sydväst

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 6

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från nordöst

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 3

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från sydväst

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 4

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från nordöst

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

detaljplanen. Bebyggelsen är placerad 10 meter från vägkant
(skyddsbarriären) viket överensstämmer med det rekommen-
derad avståndet 10 meter för aktuell markanvändning med
aktuella vidtagna åtgärder.

Buller
En bullerutredning har tagits fram då det planeras för bostä-
der i planområdet med direkt närhet till både trafi kerade
vägar och järnvägar (Norconsult, 2017-10-11). I utredningen
har konsulten räknat på ett extremfall avseende tågtrafi ken,
där prognosen motsvarar att Götalandsbanan byggs ut på
båda sidorna om Simonsland. Då detta överskattar den
framtida trafi ken samt att det fi nns många osäkerheter kring
lokalisering av den framtida tågtrafi keringen kan buller-
problemet från tågtrafi ken komma att bli mindre än vad
utredningen visar. Slutsatserna av utredningen är följande:

Samtliga lägenheter beräknas få ekvivalenta ljudnivåer under
gällande riktvärde (65 dBA) för lägenheter upp till 35 m2.
För ungefär hälften av lägenheterna klaras också riktvärdet
för lägenheter större än 35 m2 (60 dBA).

Det bör fi nnas en uteplats eller friyta i närhet till husen
med acceptabel ljudmiljö. Innergården på taket av p-huset
beräknas få ljudnivåer under gällande riktvärden för uteplats.
Övriga uteplatser måste skärmas för att klara riktvärdena.
Ytterligare uteplatser och balkonger med ljudmiljö över
riktvärdet kan fungera som komplement till en gemensam
uteplats med ljudnivåer under gällande riktvärde.

Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive
fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets
Byggregler (BBR).

För hotellet med eventuella kontorsytor gäller att riktvärdena
inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade
med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).

För att minska bullernivåerna på innergården söder om
Viskan, kan fasadmaterialet för den nya bostadsbyggnaden
med fördel utföras i ett ljudabsorberande material.

Vibrationer
För att utreda risken för komfortstörande vibrationer inom
planområdet har en vibrationsutredning tagits fram (Norcon-
sult, 2018-04-27). Vibrationsstörningar förväntas kunna
komma ifrån tågtrafi k på Kust till kust-banan och Älvsborgs-
banan som löper längs varsin sida av planområdet. Även
vägtrafi k på närliggande huvudgator, i synnerhet Norrby
Långgata, väntas kunna ge upphov till vibrationer. Mätningar
har utförts i tre mätpunkter under en veckas tid. Mätpunkt 1
ligger vid platsen för det tilltänkta parkerings-/bostadshuset
och mätpunkt två vid platsen för hotellet, i den norra delen
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För vertikal riktning visar responsspektraberäkningarna att
maximalt skulle 0,45 mm/s vägd RMS kunna uppstå och
inträffar vid cirka 15 Hz. Normalt ligger egenfrekvens för
bjälklag vid 5 – 10 Hz och det skulle krävas stora insatser
om möjligt att dimensionera tillräckligt styva bjälklag för att
minimera denna risk. Risken är dock liten då maximalt beräk-
nade komfortnivå avser ett ”värsta fall” för då egenfrekvens
i byggnad sammanfaller med inkommande störfrekvens. Låg
risk för komfortstörningar från Norrby Långgatan bedöms
föreligga för mätpunkt 1 i planområdets nordvästra del med
avseende på vägtrafi k.

För mätpunkt 3 visar responsspektraberäkningarna att
maximalt skulle 0,7 mm/s vägd RMS kunna uppstå i
horisontell riktning. Denna maximala nivå inträffar vid 29
Hz och så högt upp i frekvensområdet ligger normalt inte
de lägsta egenfrekvenserna som denna analys rikta sig mot.
Vid lägre frekvenser uppgår komfortnivåerna till 0,5 mm/s
vägd RMS vid 6,3 Hz vilket skulle kunna vara kännbart men
kräver alltså väldigt god matchning mellan egenfrekvens
och störfrekvens. För vertikal riktning uppgår de beräknade
komfortnivåerna till maximalt 0,2 mm/s vägd RMS och
mycket liten risk för komfortstörningar föreligger. Låg risk
för komfortstörningar bedöms föreligga för mätpunkt 3 i
horisontell riktning med avseende på spårtrafi k.

En eller en kombination av fl era möjliga åtgärder lämnas i
utredningen:

Pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre
vibrationsamplitud.

Uppföra byggnader med ”tung” byggnadsstomme.

Underhåll av ojämnheter i vägbana (enligt uppmätta
nivåer från fordonstrafi k i mätpunkt 1).

Genom att ta hänsyn till ovan nämnda risker under projekte-
ring är det enligt utredarens bedömning möjligt att bebygga
bostäder på fastigheten med uppfyllnad av riktvärdet för
vibrationer max 0,4 mm/s vägd RMS.

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 fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-

Mätpunkter i vibrationsutredningen.

av planområdet. Den tredje mätpunkten återfi nns vid det
tilltänkta bostadshuset på innergården i den södra delen av
området. Då egenfrekvenser i grund och byggnad alternativt
bjälklag kan generera en förstärkning av vibrationsstörningar
har analys genom responsspektraberäkningar utförts.

Utredningen har efter samrådet reviderats och förtydligats.
(Norconsult, 2019-09-05). Sammanfattningsvis visar
utredningen att uppmätta komfortnivåer inom planområdet
är relativt låga och maximalt uppmättes 0,26 mm/s vägd
RMS i horisontell riktning för mätpunkt 1. För mätpunkt 2
registrerades inga vibrationer över ställd triggernivå och data
har därmed inte analyserats ytterligare. Mycket låg risk för
komfortstörande vibrationer bedöms föreligga för mätpunkt
2, dvs i planområdets nordöstra del.

Då egenfrekvenser i grund och byggnad alternativt bjälklag
kan generera en förstärkning av vibrationsstörningar har
analys genom responsspektraberäkningar utförts med en
antagen förstärkningsfaktor på Q=10 (normal förstärknings-
faktor vid låga frekvenser).

För planområdets nordvästra del uppstår de högsta vibra-
tionsnivåerna i mätpunkt 1 med stor sannolikhet från vägtra-
fi k på Norrby Långgata. Responsspektraberäkningarna visar
för mätpunkt 1 att komfortnivåer på 0,95 mm/s vägd RMS
skulle kunna uppstår i horisontell riktning. Energin ligger
dock mellan 10 – 20 Hz vilket är relativt högt upp i frekvens-
området med avseende för lägsta egenfrekvens för grund och
stomme i horisontell riktning. Denna typ av analys riktar sig
till de lägsta egenfrekvenserna och erfarenhetsmässigt sker
störningar från vägtrafi k normalt i vertikal riktning.

MP 3: Borås Skaraborgsvägen 1C

MP 1: Borås Simonsland 16 MP 2: Borås Simonsland 14

Norrby Långgata

Kust- till kustbanan

Viskastrandsgatan
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reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

En bedömning av luftkvaliteten i området i förhållande till
miljökvalitetsnormer gjordes i samband med detaljplanear-
betet 2010. Resultatet visade att den framtida trafi kökningen
inom Simonsland inte medför risk för överskridande av
miljökvalitetsnormen för kväveoxider eller partiklar i
området. Förhållandena har inte ändrats sedan 2010 och
luftkvalitet behandlas därför inte i denna detaljplans MKB.

Efter samrådet har ett tekniskt PM tagits fram för att
bedöma risken för överskridande av MKN inom det aktuella
planområdet vid Simonsland (Golder, 2018-12-08). I PM:et
har en jämförelse gjorts med de halter av luftföroreningar
som uppmätts vid Kungsgatan, vilket har en liknande trafi k-
situation som de vägar vilka omsluter Simonsland. Samman-
fattningsvis har inga förhöjda halter av PM10 uppmätts
vid Kungsgatan. Vidare underskrider årsmedelhalterna för
kväveoxider MKN. Dock har halterna motsvarande miljömå-
let och även NUT överskridits under några år. Kungsgatan
utgör ett mer slutet gaturum, än vad som är fallet vid vägarna
runt Simonsland, viket bidrar till att föroreningarna lättare
”stängs in” vid Kungsgatan och orsakar förhöjda halter.

Som tidigare har nämnts ska en åtgärdsvalsstudie gällande
biltrafi ktillväxten att genomföras i syfte att trafi ksystemet
ska klara framtida trafi kfl öden i staden, då trängseln kring de
större vägstråken runt Simonsland bedöms öka mellan 2015
och 2040. Detta oaktat det mindre tillskottet av trafi k som
den planerade byggnationen tillför.

En jämförelse har också gjorts med planområdet Björnfl okan
där spridningsberäkningar och 3D-modellering visade att
gränsvärdena för både kväveoxid och partiklar klaras både
idag och i framtiden inom området som ligger nära de stora
trafi klederna Rv40 och Rv41. Inom Björnfl okan kommer
parkeringshus att användas som avgränsning mot trafi kleden
på liknande sätt som inom Simonsland.

Baserat på ovanstående bedöms halter av partiklar och kväve-
oxider inte överskrida MKN inom planområdet Simonsland.
Något behov av mätning/modellering av utomhusluften vid
Simonsland bedöms inte krävas för att verifi era det.

Flyghinderanalys
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer området att
berikas med två nya höga byggnader. Ingen av de nya bygg-
naderna blir dock högre än områdets befi ntliga skorsten som
når 233 meter över stadens nollplan.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder. Bokstaven C står för cen-
trumverksamhet och tillåter fl ertalet verksamheter som till
exempel handel, restaurang- och caféverksamhet, samlingslo-
kaler etc. O står för hotell eller tillfällig vistelse. För att säker-
ställa att ett hotell uppförs har bestämmelsen O reglerats så
att minst 65% av den blivande byggnadens bruttoarea utgörs
av hotell. E står för teknisk anläggning och är en bestämmel-
se som medger att transformatorstationer får placeras inom
området. På byggrätten för hotellet får även bostäder upp-
föras. K står för kontor och P står för parkering. Bokstaven
S står för skola för att möjliggöra för undervisningslokaler.
Förskola eller grundskola får inte uppföras. T står för trafi k.

En del av kvartersmarken är prickad vilket innebär att mar-
ken inte får bebyggas. Torgytan är markerad med kors vilket
innebär att marken endast får bebyggas med entréer, bur-
språk, trapphus samt tillfälliga byggnader vid utställningar
och evenemang.

Mark och vegetation
För att säkerställa att marken på innergården får en viss
karaktär har ytan fått beteckningen torg. Generellt för hela
detaljplanen gäller att det ska vara möjligt att fördröja dag-
vatten inom kvartersmark.

Byggnadernas höjd och utformning
Med bestämmelsen lägsta totalhöjd i meter över stadens
nollplan regleras en lägsta höjd på den blivande hotellbygg-
naden. Detta för att säkerställa en viss höjd och slankhet hos
den kommande byggnaden. Högsta totalhöjd över stadens
nollplan reglerar den tillåtna högsta höjden. Utöver högsta
totalhöjd får teknikrum för hiss och ventilation utföras på
del av taket. Små bokstäver reglerar egenskaper hos det som
byggs. Detaljplanen reglerar att balkongerna på huset på in-
nergården ska ligga i liv med fasaden genom bestämmelsen
f1. För att säkerställa att det som byggs håller en hög arkitek-
tonisk nivå reglerar bestämmelsen f2 att särskild omsorg ska
ägnas byggnadens exteriör. In- och utfart till parkeringshus
får anordnas ut mot Norrby Långgata i det norra planområ-
dets västra hörn. För att möjliggöra för underhåll och arbete
ovanifrån i transformatorstationen fi nns en generell bestäm-
melse om att det krävs en fri höjd på 6 meter ovanför teknisk
anläggning.

Byggnadsteknik
Med bestämmelsen b1 regleras att byggnaderna skall förses
med högt placerade luftintag och mekanisk till- och från-
luft. Det är för att ventilationen skall kunna stängas av vid
en olycka på Norrby Långgata eller Kust till Kustbanan.
Bestämmelsen b2 reglerar bottenvåningarnas höjd till en
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lägsta bjälklagshöjd på 3,6 meter vilket möjliggör för butiks-,
café- och restauranglokaler i gatuplan. Bestämmelsen b3
är en bestämmelse som reglerar golvnivån vid infarten till
parkeringshuset från Norrby Långgata, så att den hamnar
högre än vägbanan. Detta för att säkerställa att eventuella
vätskeutsläpp på Norrby Långgata inte rinner in i byggnaden.
En generell bestämmelse reglerar att all grundläggning ska
ha en vattentät konstruktion upp till nivå +133.0 meter över
stadens nollplan

Störningsskydd
Då planområdet ligger intill både en trafi kled och en järnväg
där det fraktas farligt gods och genereras trafi kbuller fi nns
risker för störning. Således fi nns ett fl ertal bestämmelser
kopplat till detta i plankartan. Bestämmelsen m1 reglerar att
det ska fi nnas möjlighet att utrymma byggnaden bort från
Norrby Långgata och Kust- till kustbanan. Bestämmelsen m2
innebär att fasaden mot Norrby Långgata ska vara i obränn-
bart material och ska utformas i brandklass enligt tillhörande
riskanalys för respektive område. Bestämmelsen m3 reglerar
att ett skyddsräcke i kombination med en barriär som hindrar
farliga vätskor att rinna från vägområdet in i planområdet
ska fi nnas vid parkeringshusets in- och utfart. Bestämmelsen
m4 innebär att torgytan i den södra delen av planområdet
ska kunna utrymmas i fl era väderstreck. För att förhindra att
släckvatten kommer ut i spill- och dagvattennätet har bygg-
rätten för parkeringshuset fått bestämmelsen m5 som reglerar
detta. Följande generella bestämmelser reglerar ytterligare
störningsskyddet inom planområdet;
Förordningen (2015:216) om trafi kbuller gäller vid bostads-
byggnader.
Vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila ska inte
överstiga 0,4 mm/s samt 14 mm/s2/ vägd RMS.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för planen är tio år. Under genomför-
andetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga
i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan
att synnerliga skäl föreligger. Bestämmelsen a1 reglerar att
marken ska vara sanerad till erfoderlig nivå innan startbesked
för byggnad/byggnadsverk beviljas. Vidare krävs inte bygglov
för solfångare och solceller om de placeras i takets plan. För
att reglera skyltning fi nns följande generella bestämmelse;
Skyltar får endast placeras på fasader och ska ge ett samlat
och enhetligt intryck. Skyltar ovan takfot medges ej. Belysta
skyltar ska ha ett fast sken. Ej pålysta skyltar.  Blinkande eller
bildväxlande skyltar tillåts ej. I bygglovsansökan ska ytor
för skyltplacering redovisas. Skyltar tillåts därefter endast på
dessa fasader.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

10. Övergripande beslut
Vision Borås 2025
Kommunfullmäktige antog 2012 ”Borås 2025”, ett brett
visionsdokument med en målbild för hur Borås ska vara att
leva och verka i år 2025.

Visionen består av sju strategiska målområden med tillhö-
rande strategier. Följande strategier berör planen:

» Människor möts i Borås

» Företagande växer genom samverkan

» Livskraftig stadskärna

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP 2018, anger samhälls-
byggnadsmål och strategier för hållbar utveckling. Följande
strategier är relevanta för detaljplanen:

» Koncentrerat och sammanbundet

» Tätt och mixat

» Mer mötesplatser och målpunkter

» Viskan och textilen synliggörs i staden

Miljömål
Av de nationella miljömålen är det i första hand mål nr 15
”God bebyggd miljö” som påverkas av den ändrade planen.
Av Borås Stads lokala miljömål bedöms det främst vara
målen avseende buller, samt placering av ny bebyggelse som
berörs.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Kulturmiljö, Buller och Vibratio-
ner.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåver-
kan. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB har dock tagits
fram av exploatören (Golder Associates, 2017-11-13). De
miljöfaktorer som belyses i rapporten är buller, risk vid trans-
port av farligt gods, förorenad mark, hantering av släckvatten
samt kulturmiljö. En sammanfattning av tidigare utredningar
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vad gäller översvämningsrisk för Viskan redovisas också. Ett
fl ertal miljötekniska markundersökningar har genomförts i
området och slutsatserna av dessa sammanfattas i MKB.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Under rubrik 3, ”Gator och trafi k”, beskrivs fl era åtgärder
i trafi knätet för att förbättra tillgängligheten och trafi ksä-
kerheten i området. Respektive fastighetsägare ansvarar för
samtliga åtgärder inom kvartersmark på sin egen fastighet
när det gäller utförande och framtida drift och underhåll.
Kommunen ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas i det
kommunala gatunätet utanför planområdet.

Respektive ledningsägare ansvarar för eventuell utbyggnad av
allmänna ledningsnät.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades så tecknades
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och ägaren av fastigheten Järnvägen 4:2, Simons-
land Nybron AB, som bland annat reglerar fi nansiering av
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bland annat
reglera ansvarsfördelning för utförande av in- och utfart från
Norrby Långgata till det planerade parkeringshuset samt
fi nansiering av denna åtgärd. Avtalet kan även innefatta
åtgärder på Viskastrandsgatan (se rubrik 3 – Gator och trafi k
– Gång- och cykeltrafi k) samt eventuell ny tillfart till områ-
det (se rubrik 3 – Gator och trafi k – Angöring och utfarter).

Innan detaljplanen antas bör också ett avtal om marköver-
låtelse träffas mellan Borås Stad (ägare av Lundby 1:1) och
Simonsland Fabriken AB (ägare av Simonsland 16) för att
reglera den marköverlåtelse som detaljplanen förutsätter för
att anlägga en ny in- och utfart från Norrby Långgata.

Inom och i anslutning till planområdet fi nns ledningar
och transformatorstationer med mera som påverkas av den
planerade byggnationen. Respektive fastighetsägare, som
avser att genomföra byggnationen ansvarar för att träffa
överenskommelser med respektive ledningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheterna Järnvägen 4:2, Simons-
land 14, Simonsland 16 och Lundby 1:1. Järnvägen 4:2 ägs av

Simonsland Nybron AB, Simonsland 14 ägs av Simonsland
Tystnaden AB, Simonsland 16 ägs av Simonsland Fabriken
AB och Lundby 1:1 ägs av Borås Stad.

Den del av Lundby 1:1 (del av Norrby Långgata) som enligt
detaljplanen ska utgöra kvartersmark för trafi kändamål ska
genom fastighetsreglering överföras till Simonsland 16.

Den del av Simonsland 14 som enligt detaljplanen ska utgöra
mark för bland annat parkeringshus (PEBCKS) ska genom
fastighetsreglering överföras till Simonsland 16.

Inom planområdet fi nns två gemensamhetsanläggningar,
Simonsland ga:2 och Simonsland ga:3. Gemensamhetsan-
läggningarna omfattar tillfarter, parkering, gårdsfunktioner
med mera. Gemensamhetsanläggningarna behöver omprövas
och nya andelstal beräknas i samband med att området ska
bebyggas.

Inom planområdet fi nns ledningsrätter för starkströmsled-
ningar med tillhörande transformatorstationer med mera.
Ledningsrätterna behöver omprövas i samband med att
området ska bebyggas.

Ovan beskrivna fastighetsrättsliga åtgärder görs av Lantmä-
terimyndigheten. Fastighetsägare med berörd byggrätt kan
initiera lantmäteriförrättning.

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Järnvägen 4:2

Ny byggrätt för bostads- och centrumändamål tillska-
pas.

Simonsland 14

Byggrätten förändras, bland annat genom att byggrätt
för hotell och kontor tillkommer.

Avstår mark som i planen utgör mark för bland annat
parkeringshus till Simonsland 16.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för bland annat
hotell från Simonsland 16.

Omfattas av omprövning av gemensamhetsanlägg-
ningen Simonsland ga:3. GA och LR

Omfattas av omprövning av ledningsrätter.
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Simonsland 16

Byggrätten förändras inom den del av fastigheten som
omfattas av detaljplanen, bland annat genom att bygg-
rätt för bostäder, centrum, skola och kontor tillkommer.

Avstår mark som i planen utgör mark för bland annat
hotell till Simonsland 14.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för bland annat
parkeringshus från Simonsland 14.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för trafi kända-
mål från Lundby 1:1.

Omfattas av omprövningar av gemensamhetsanlägg-
ningarna Simonsland ga:2 och Simonsland ga:3.

Omfattas av omprövning av ledningsrätter.

Lundby 1:1

Avstår mark som i planen utgör mark för trafi kändamål
till Simonsland 16.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Det omfattar även kostnader för åtgärder
som behöver vidtas utanför planområdet, vilket innebär att
exploatören kommer bekosta de åtgärder som behöver vidtas
på omkringliggande gator.

Detaljplanen ska inte medföra några ekonomiska konsekven-
ser för kommunen.

Simonsland Nybron AB svarar för samtliga kostnader för
framtagande av planhandlingar.

Respektive fastighetsägare svarar för kostnader för åtgärder
som krävs för att genomföra byggnationen inom sin egen
fastighet.

Respektive fastighetsägare får genom en ändrad användning
tillgodogöra sig den värdestegring på fastigheten som uppstår
till följd av detaljplanen.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Geoteknisk undersökning i anslutning till Nybrohuset,
Golder Associates 2017-01-20.

Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden,
Golder Associates 2017-01-20. Rev. 2018-05-15.

Järnvägen 4:2 (Simonsland), Borås - riskbedömning
avseende transport av farligt gods, Wuz risk consul-
tancy AB 2016-12-19.

Miljöteknisk markundersökning och miljöinventering,
Tystnaden, Golder Associates 2017-01-20.

Miljökonsekvensbeskrivning - Ny detaljplan Nybron
och Tystnaden, Simonsland Borås, Golder Associates
2017-11-13.

MM-utredning Simonsland, Trivector 2017-06-26.

Nybrohuset- miljöteknisk undersökning i mark och
miljöinventering av byggnaden, Golder Associates
2017-01-20.

Simonsland Kulturmiljöbeskrivning, Lindholm restau-
rering AB 2017-01-03.

Simonsland - Vibrationsutredning, Norconsult 2018-04-
27. Rev 2019-09-05.

Trafi kanalys i anslutning till planutredning för Simons-
land, Sweco 2017-11-03. Rev 2018-11-01.

Trafi kbullerutredning Simonsland (fortsatt utveckling)
Norconsult 2017-10-11.
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PM Risk- Kompletterande analys norra planområdet
Simonsland, Bengt Dahlgren 2018-11-28.

Utomhusluftkvalitet vid Simonsland, Golder 2018-12-
08.

Utlåtande avseende släntstabilitet mot Norrby långgata,
Stiba 2018-10-21.

Utlåtande spont Norrby Långgata, Simonsland, Borås,
Geomind 2018-10-15.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Karin Dahlin. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Zilka Cosic.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic/
Plan- och bygglovschef  Karin Dahlin, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad, upprättad den 9 september 2019

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 18
maj 2018 har ägt rum under tiden 25 maj 2018 – 24 juni 2018
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Femton remissinstanser har skickat in yttranden under
samrådstiden. Inga sakägare eller övriga har skickat in några
yttranden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarandet
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

I planbeskrivningen har det förtydligats att det endast
är bostäder som är 35 kvadratmeter eller mindre som
kan uppföras inom byggrätten ovanpå parkeringshuset
och inom byggrätten för bostäder på innergården.

En egenskapsbestämmelse f2 avseende gestaltning, har
lagts till på plankartan.

Egenskapsbestämmelsen m1 har justerats.

Egenskapsbestämmelsen m2 har justerats.

Planbestämmelse m5, om att parkeringshuset ska förses
med ett system som hindrar släckvatten att komma ut i
spill- och dagvattennätet, har lagts till.

Planbestämmelse om vibrationsnivån inomhus har lagst
till.

Planbestämmelse a1, som reglerar att marken ska vara
sanerad innan startbesked ges, har lagts till.

Ett tillägg avseende gestaltning av ny bebyggelse och
utemiljö har gjorts i planbeskrivningen under avsnittet
bebyggelse.

Vidare justeringar och förtydliganden har gjorts i
planbeskrivningen framför allt i avsnittet om gator och
trafi k, mark (geoteknik) och störningar på platsen.

Skuggstudien har reviderats.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 §277 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom planarbete
studera en fortsatt utveckling av Simonsland. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade 2016-06-28 §194 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 21 maj 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd
(§Pl 2016-000010). Samrådet pågick under tiden den 25 maj
– 24 juni 2018.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Planens utformning har justerats sedan planbeskedet gavs då
den i huvudsak skulle innehålla ca 100 bostäder med största
koncentrationen på innergården. Planförslaget innebär nu ca
160 bostäder samt ett större hotell med störst koncentration
i norra delen av Simonsland. En tät och kompakt stad med
många användningar är positivt ur många aspekter.

Detta innebär dock att förutsättningarna för trafi ken blir
annorlunda och behöver studeras vidare i detaljplanearbetet.
Om det krävs åtgärder/förbättringar i trafi knätet, ska detta
klargöras innan detaljplanen går ut på granskning.

Anslutningen från Norrby Långgata ger en direkt koppling
med huvudnätet, vilket ger få konfl iktpunkter med andra
trafi kslag. Trafi ksituationen på Norrbro och Viskastrands-
gatan kommer däremot bli problematisk. Kommunstyrelsen
anser att ett nytt broläge norr om Kungsbron bör studeras
parallellt med planen och sedan fl ytta bil- och busstrafi ken
längre norr ut till fördel för gång- och cykeltrafi kanter i och
kring Simonsland.

Om ny bro behövs för denna planen, behövs planstöd genom
att ta med den i detaljplanen Alla åtgärder som behövs för
planens genomförande, även utanför planområdet, ska
fi nansieras av exploatören. Finansiering av eventuell ny bro
över Viskan ska tas med i exploateringsavtalet där fl er än
exploatören kan ha nytta av bron.

Det bör även förtydligas i syftet med detaljplanen att nuva-
rande rivningsförbud tas bort.

Kommentar
Trafi kutredningen för detaljplanen har justerats med trafi kal-
stringssiffror efter samrådet. Utredningen visar att trafi kal-
stringen för hotellet och övrig ny bebyggelse i området är
begränsad. För att förbättra trafi ksituationen på Norrbro
och längs med Viskastrandsgatan kommer, i samband med
planens genomförande, ett antal trafi ksäkerhetshöjande
åtgärder att iordningställas. Planbeskrivningen har komplet-
terats med denna information under avsnittet 3. Gator och
trafi k.

Ett nytt broläge norr om Kungsbron har studerats genom att
ett PM för trafi ksystemet runt Simonsland tagits fram. Då
områdets tillgänglighet är begränsat är det positivt med en ny
anslutning till området, men inget som krävs för denna plans
genomförande. Istället kommer en ny bro över Viskan att
tas med i en eventuell detaljplan för Grävlingen. Framtaget
PM visar också på en möjlig anslutning från väster, under
Norrby Långgata som en ytterligare lösning till en ny infart i

området. Genom ett exploateringsavtal kommer det regleras
att exploatören för denna plan medfi nansierar en del av en ny
tillfart till området. Vilken av det två möjliga lösningarna det
kommer bli är i dagsläget oklart.

Detaljplanens syfte har förtydligats avseende rivningsförbu-
det.

S2 Länsstyrelsen
Området är bullerstört och otillgängligt på grund av de
trafi kleder och järnvägar som bildar barriärer runt området.
Det är heller inte klarlagt om området är lämpligt som
boendemiljö med hänsyn till luftkvaliteten i området som
kan förväntas vara dålig på grund av stora trafi kmängder.
Länsstyrelsen anser särskilt att föreslagen bostadsbebyggelse
ovanpå planlagt parkeringshus inte är en särskilt god boende-
miljö då det ligger nära en hårt trafi kerad väg som dessutom
är utpekad som farligt godsled.

Det centrala läget kan ändå tala för att området har vissa
kvaliteter som boendemiljö, åtminstone för vissa grupper
såsom studenter samt boende i lägenhetshotell eller liknande.
För att klargöra områdets lämplighet som boendemiljö
behöver dock frågor som rör risker för olyckor, störningar
och stabilitet utredas vidare.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte
skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Länsstyrelsen befarar inte att:

Riksintresse kommer att skadas påtagligt
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Mellankommunal samordning blir olämplig

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)

Länsstyrelsen anser dock att:

Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Farligt gods Länsstyrelsen använder sig av den riskpolicy
som fi nns framtagen av storstadslänen (Skåne, Stockholm
och Västra Götaland) Riskpolicy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands ställningstagande är att eftersträva 30 meter bebyggel-
sefritt område i anslutning till transportleder för farligt gods.
Därefter fi nns det inga fasta avstånd men enligt riskpolicyn
så är bostäder den typ av markanvändning som rekommen-
deras att placeras längst bort från transportlederna (zon C).
Vid avsteg från rekommendationerna är det en förutsättning
att den platsspecifi ka risken kan redovisas på ett tydligt sätt.
Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att tillåta bostäder
närmast Norrby Långgata på ett avstånd om 10 meter. Det är
ett kraftigt avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer.

Av planbeskrivningen och MKB:n framgår det att ett
Risk-PM har tagits fram av Wuz risk consultancy AB daterat
2016-12-19 men det fi nns inte med bland planhandlingarna.
Länsstyrelsen önskar ta del av detta PM innan planen går till
granskning. Till planhandlingarna fi nns endast den översikt-
liga riskanalysen för Borås stad som Wuz tagit fram bilagd
samt en riskbedömning från Norconsult som togs fram 2010
i samband med framtagandet av gällande detaljplan. Denna
riskbedömning behöver dock uppdateras utifrån den föränd-
rade plansituationen om det ska vara ett relevant underlag.
Nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god boendemiljö
utifrån risken för olyckor behöver säkerställas i plankartan.

MKN Luft Länsstyrelsen anser att eftersom det fi nns stora
trafi kleder på ett par av planområdets sidor behöver det
undersökas hur trafi klederna påverkar luftkvaliteten inom
planområdet. Det är inte tillräckligt att bara beskriva hur
trafi kökningen inom planområdet kan påverka MKN för luft.

Buller och vibrationer En bullerutredning har tagits fram
som visar att riktvärdena för buller inte uppnås. Därför
behöver anpassningar av bostäderna göras för att ljuddäm-
pade sidor samt skyddade uteplatser i förekommande fall ska
kunna uppnås. Det behöver också fi nnas bestämmelser om
att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en

ljuddämpad sida samt att skyddade platser ska fi nnas inom de
områden där riktvärdena enligt trafi kbullerförordningen inte
kan uppnås.

Länsstyrelsen instämmer med Trafi kverkets synpunkter
gällande vibrations-problematiken (TRV 2018/60610 daterat
2018-06-05). För att riktvärdena för vibrationer ska kunna
uppnås ska bestämmelser om konstruktionsmetoder tillföras
plankartan på de platser som identifi erats som riskzoner för
störande vibrationer enligt vibrationsutredningen.

Geoteknik Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från
SGI som anser att de geotekniska frågorna har hanterats
övervägande väl i planprocessen. För stabiliteten mot Norrby
Långgata anges dock att” Stabiliteten för slänten upp mot
Norrby Långgata förutsätts ha kontrollerats och vara till-
fredsställande god”. SGI anser att detta inte kan förutsättas
utan kommunen behöver antingen redovisa den stabilitets-
kontroll som gjordes vid anläggandet av gatan, alternativt
göra en egen analys. Länsstyrelsen delar SGI:s bedömning.
SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB

Vatten Om underjordiska garage planeras upplyser Läns-
styrelsen om att åtgärder som kan innebära bortledning av
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11
kap 3§ i Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är till-
ståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena 11 kap 12§. I det fall
åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i
tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Risk för översvämning Kommunen beskriver risken för
översvämning av Viskan i den bifogade MKB:n. Bedömning-
en är att aktuellt planområde inte kommer att översvämmas
vid ett scenario med ett 100-årsfl öde. På plankartan framgår
det också att grundläggning ska ha en vattentät konstruktion
upp till nivå +133.0 meter över stadens nollplan. Länsstyrel-
sen anser att kommunen har beaktat översvämningsrisken i
Viskan på ett bra sätt.

Länsstyrelsen vill däremot att kommunen även beskriver
vad ett skyfall kan ha för påverkan på planområdet. Extrem
nederbörd eller skyfall är något som kan orsaka problem
redan idag och som förväntas bli vanligare och intensi-
vare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett
100-årsregn, bör utredas och beskrivas i planen där också
planens eventuella påverkan på området utanför planområdet
bör ingå.



DETALJPLAN 37

Trafi k Det bör beskrivas i detaljplanen hur tillgängligheten
till området ska stärkas för gående och cyklister, särskilt i
förhållande till planerad bostadsbebyggelse intill Norrby
långgata.

Förorenad mark Det saknas planbestämmelser som anger
att marken ska vara sanerad till erforderlig nivå innan
startbesked beviljas.

Behovsbedömning Länsstyrelsen anser att en miljökon-
sekvensbeskrivning inte behöver tas fram. Det är dock
otydligt hur kommunen resonerar då det står att en MKB
inte fordras på ett ställe i planbeskrivningen och att en MKB
behövs i en annan del av beskrivningen.

Kommentar
Farligt gods Efter samrådet har ett kompletterande risk-
PM tagits fram. PM:et är en jämförelse mellan föreslagen
utformning, kravnivån, detaljplanens underlag avseende
risk (Länsstyrelsens riktlinjer, rapporten Skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods och PM-Risk) samt den funk-
tion som aktuell skyddsbarriär syftar till att uppfylla. Enligt
utredningen är lösningen tillfredsställande, med barriären
som stoppar fordon att köra in i byggnaden och vätskor att
rinna in i P-huset.

MKN Luft  Efter samrådet har ett Tekniskt PM tagits
fram som genom jämförande studier med situationen på
Kungsgatan i Borås gör bedömningen att halter av partiklar
och kväveoxider inte överskrider MKN inom planområdet.
Något behov av mätning eller modellering bedöms inte
krävas för att verifi era detta.

Buller och vibrationer I bullerutredningen för detaljplanen
framgår att riktvärdena för lägenheter upp till 35 kvadratme-
ter klaras. Avsikten med planen är att endast tillåta bostäder
upp till 35 kvadratmeter på innergården söder om Viskan
och ovanpå parkeringshuset norr om Viskan. Ett förtydli-
gande om detta har lagts till i planbeskrivningen. Riktvär-
dena för uteplats för bostadshuset söder om Viskan klaras
genom att en del av torgytan skärmas av. För vibrationer se
kommentar till Trafi kverket.

Geoteknik Se svaret till SGI.

Vatten Upplysningen har vidarebefordrats till exploatören.

Risk för översvämning En beskrivning av konsekvenserna
av ett 100-årsregn har lagts till i planbeskrivningen.

Trafi k En beskrivning om hur tillgängligheten inom
området ska stärkas för gående och cyklister har lagts till i
planbeskrivningen under avsnittet 3. Gator och trafi k.

Förorenad mark En planbestämmelse som anger att marken
ska vara sanerad till erforderlig nivå innan startbesked för
byggnadsverk beviljas har lagts till i plankartan.

Behovsbedömning De motstridiga texterna i planbeskriv-
ningen om MKB har justerats.

S3 Trafi kverket
Trafi kverket har tagit del av buller-, vibrations- och riskut-
redningen som gjorts i samband med planen.

Buller Förutsatt att lägenheterna inte är större än 35 kvm,
klaras riktvärdena för buller (65 dBA) enligt tillhörande
bullerutredning. Om lägenheterna planeras vara större än
så behöver riktvärdena beaktas så att de inte överskrider 60
dBA ekvivalenta ljudnivåer.

Vibrationer Vid byggnation i närheten av järnväg är det
viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs. I
utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s
vägd RMS inte överstigas enligt Trafi kverket och Boverket
(TDOK 2014:1021).

Trafi kverket vill se ett förtydligande kring detta gällande
nedanstående punkter:

- Slutsatsen är att riktvärdena klaras med pålning,
vägunderhåll och uppföra byggnader med tung byggnads-
stomme. Det framgår inte om samtliga dessa åtgärder krävs
eller vad de skulle bidra med var för sig.

- Under punkt 6 skrivs:

”För vertikal riktning visar responsspektraberäkningarna
att maximalt skulle 0,9 mm/s vägd RMS kunna uppstå och
inträffar vid cirka 15 Hz. Normalt ligger egenfrekvens för
bjälklag vid 5 – 10 Hz och det skulle krävas stora insatser
om möjligt att dimensionera tillräckligt styva bjälklag för att
minimera denna risk.” Det är otydligt hur detta klaras.

- I tabell 5.4 redovisas en hel del höga värden för olika
mätpunkter och olika riktningar, som också är otydligt hur
dessa skall klaras.

Sammanfattningsvis anser alltså Trafi kverket att planen
ska redovisa hur riktvärdena kring vibrationer klaras på ett
tydligt sätt.

Risk Trafi kverket ser positivt på att en riskutredning har
gjorts och att byggnader placeras längre än 30 meter från
järnvägen.
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Kommentar
Buller Avsikten med planen är att endast tillåta bostäder upp
till 35 kvadratmeter. Ett förtydligande om detta har lagts till i
planbeskrivningen

Vibrationer Efter samrådet har vibrationsutredningen
uppdaterats och förtydligats i enlighet med Trafi kverkets
synpunkter.

Plankartan har försetts med en informationstext avseende
vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila.

S4 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:
Den fastighetsrättsliga informationen under genomföran-
defrågor är bristfällig, det saknas en tydlig förteckning av
vad som händer med respektive fastighet, s.k. fastighets-
konsekvensbeskrivning. Även om den enbart är tänkt att
ske marköverföring mellan två fastigheter så berörs övriga
fastigheter av att rättigheter och gemensamhetsanläggningar
omprövas.

I texten anges att gemensamhetsanläggningarna Simonsland
ga:2 och ga:3 sannolikt måste omprövas. Om den kommande
byggrätten ska kunna nyttjas så måste dessa anläggningar
omprövas samt nya andelstal beräknas. Även texten om
ledningsrätt anger att dessa rättigheter sannolikt måste
omprövas men om full byggrätt ska nyttjas måste de omprö-
vas. Båda dessa omprövningar kan initieras av fastighetsä-
garna med berörd byggrätt utan överenskommelse, ersättning
bestäms i så fall av lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndigheten har annars inget att erinra mot
detaljplaneförslaget.

Kommentar
En fastighetskonsekvensbeskrivning har lagts till i planbe-
skrivningens genomförandedel.

Texterna om omprövningarna av gemensamhetsanläggning-
arna och ledningsrätten har förtydligats i planbeskrivningens
genomförandedel.

S5 SGI
Med hänvisning till 2 kap 4-5 § PBL ska geotekniska aspekter
såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion
klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana
att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker for att
detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av
skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Vidare ska
alla förutsättningar (t ex belastningar i form av byggnader,

uppfyllnader, trafi klast, avschaktningar etc.), som den nya
planen medger, kontrolleras i den geotekniska utredningen.
Annars har man inte visat på planens lämplighet enligt PBL.

Ovanstående har till övervägande del hanterats väl i planen
och de geotekniska dokumenten, men en fråga kvarstår. För
stabiliteten mot Norrby Langgata anges att ”Stabiliteten för
slänten upp mot Norrby Långgata förutsatt ha kontrollerats
och vara tillfredsstallande god”. Man förutsätter således
att slänten har kontrollerats i samband med anläggandet av
gatan, men detta är inte tillräckligt utan måste visas.

Man måste antingen redovisa den stabilitetskontroll som
gjordes vid anlaggandet av gatan alternativt göra en egen
analys.

Sammanfattningsvis ser SGI således att en komplettering
vad gäller de geotekniska säkerhetsaspekterna enligt ovan
är nödvändig. I övrigt fi nns inget att erinra vad galler plan-
forslaget.

Kommentar
Efter samrådet har en inmätning av slänten gjorts som visar
att lutningen är 1:2, vilket innebär att slänten förutsätts vara
stabil. Även sponten har synats och ytterligare belastning
av konstruktionen rekommenderas ej. Ett uppföljnings-/
kontrollprogram för sponten har tagits fram.

S6 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
hänsyn tagen till nämndens synpunkter på tillfart och trafi k-
säkerheten för de oskyddade trafi kanterna enligt nämndens
yttrande.

Tekniska nämnden vill uppmärksamma på att Norrbro har
bärighetsklass BK2 varför hänsyn till begränsningen måste
tas i såväl i byggskedet som efter genomförd byggnation.
Uppklassning av Norrbro kan inte ske innan en beräkning
av brons bärighet har gjorts vilket förutsätts bekostas av
exploatören.

Tekniska nämnden anser med hänsyn till brons kulturhis-
toriska värde är en alternativ tillfart aktuell att studera om
Norrbros bärighet inte klarar transporterna till och från
området.

Även om det lokala och det övergripande trafi knätet klarar
trafi ktillskottet efter utbyggnad behöver trafi kmatningen
till området studeras med hänsyn till trafi ksäkerheten för de
oskyddade trafi kanterna då såväl huvudstråket för cykeltrafi k
från Sjöbo och Viskanpromenaden korsar Viskastrandsgatan.
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Kommentar
En beräkning av Norrbro har tagits fram, men då landfästena
på bron inte kan beräknas/säkerställas kan en uppklassning
av bron inte aktualiseras. Hänsyn till Norrbros nuvarande
klassning kommer dock att tas, såväl i byggskedet som efter
genomförd byggnation. Alternativ tillfart har sedan samrådet
studerats, se svaret till Kommunstyrelsen.

För att förbättra trafi ksituationen för de oskyddade trafi kan-
terna kommer, i samband med planens genomförande, ett
antal trafi ksäkerhetshöjande åtgärder att iordningställas längs
med Viskastrandsgatan. Planbeskrivningen har kompletterats
med denna information under avsnittet 3. Gator och trafi k.
Ansvarsfördelningen för åtgärderna beskrivs i planbeskriv-
ningens genomförandedel.

S7 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland, Borås Stad och påtalar vikten av att satsa på en
fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum. Svaret översänds
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar
Noteras.

S8 Kulturnämnden
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan för Centr-
um, Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad. Detaljplanen
bör omarbetas så att Tystnadens kulturhistoriska värde måste
vara vägledande för om-, kring- och tillbyggnad.

Förslaget till detaljplan avstyrks då föreslagen byggrätt för
hotell förutsätter rivning av den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden Tystnaden. Byggnaden är i nuvarande plan
försedd med rivningsförbud utifrån sitt värde, både i sin egen
rätt och i sitt sammanhang. Tystnaden har ett ovärderligt
symbolvärde för Borås textilindustriella identitet och är den
industribyggnad som bäst kan förmedla tekokrisen och dess
konsekvenser. Rivning av Tystnaden i sin helhet är därför
oacceptabel. Bevarande av väsentliga delar av byggnaden
motsäger inte utveckling och nya användningsområden, men
Tystnadens kulturhistoriska värde måste vara vägledande
för om-, kring- och tillbyggnad. Den nya översiktsplanen är
tydlig med att den övergripande strategin ska vara att textil-
industrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs
och integreras respektfullt i den tätare staden. Rivning av
Tystnaden vore att gå emot dessa intentioner. I det fortsatta
planarbetet bör därför Tystnaden vara vägledande för hur
exploatering i området kan möjliggöras.

Stadsbilden kommer att påverkas starkt av de föreslagna
höjderna som presenteras i planförslaget. Både områdets
och stadens siluett kommer att förändras. Simonslands

industriella karaktär försvagas då de nya byggnadshöjderna
bryter den enhetliga höjd som råder i övrigt i området. Vid
en sammantagen bedömning av placeringen i stadsrummet
bedöms ändå höghusen som godtagbara på platsen. Byggrät-
ten för hotellet får dock inte omöjliggöra bevarande av
Tystnaden utan exploatering och utveckling i området måste
ske utifrån de förutsättningar som kulturvärdet kräver.  I det
fortsatta planarbetet behöver tillfart och vändmöjligheter
för fullstora lastbilar till Textilmuseets lastbrygga säkras då
museets verksamhet kräver detta.

Kommentar
I översiktsplanen står det i Del 1 Utvecklingsstrategi, under
rubriken Stadsbyggnad och arkitektur att ”Översiktsplanen
är tydlig med att mycket bebyggelse ska tillkomma i centrala
delar av framförallt staden men även de större orterna. De
kulturhistoriska konsekvenserna av den inriktningen, av
att upplevelsen av centrum och stadsmässighet vidgas samt
av större omvandlingar av industrimiljöer, kommer behöva
bedömas och vägas mot varandra.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat för att Tystnaden
skall bevaras och har tillsammans med exploatören försökt
hitta möjligheter att behålla hela eller delar av Tystnaden
i hotelletableringen. När detta har visat sig omöjligt på
grund av Tystnadens grundläggning, konstruktion och olika
rumshöjder, har Samhällsbyggnadsförvaltningen kommit till
slutsatsen att utvecklingen av dagens Simonsland och denna
del av centrum, vinner mer på att uppförandet av ett hotell
möjliggörs än att Tystnaden bevaras. Då Tystnaden är byggd
för ett syfte och svår att återanvända, riskerar den att stå
som en tom, öde byggnad vars existens endast upprätthålls
utifrån ett symbolvärde. Om Tystnaden rivs och ger plats för
ett hotell görs textilindustrins kulturmiljöer, som Simonsland
som helhet representerar, i stället synligt och tillgängligt för
fl er då denna del av området blir mer publikt och drar till sig
fl er människor.

Genom att en ny byggnad tillfogas upprätthålls traditionen
inom Simonsland av nya, funktionella tillägg med olika
arkitekturstilar från olika årtionden i olika skalor och
volymer. I syftet med planen står det att den nya bebyggelsen
i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med en
tydlig förankring i vår tid. I planbeskrivningen har det lagts
till ett stycke om gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö.
För att säkerställa att detta åtföljs har en planbestämmelse
som hänvisar till denna text lagts till på plankartan.

Tillfart och vändmöjligheter för lastbilar till Textilmuseets
lastbrygga har studerats och säkrats.
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S9 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Nämnden bedriver gymnasieutbildning på Viskastrandsgym-
nasiet, som är beläget på Viskastrandsgatan 8. Gatan är en
återvändsgata. En utökning av antal fordon, som en följd av
uppförande av bostäder och hotell, anser nämnden behöver
ytterligare ses över. Antalet fordon i området är redan högt
och utgörs av såväl elevers och personalens fordon till och
från Viskastrandsgymnasiet samt transporter till och från
skolan liksom annan trafi k till olika verksamheter på Viska-
strandsgatan. En högre trafi kfrekvens kommer att utgöra en
negativ påverkan på trafi kläget, särskilt med beaktande av att
Viskastrandsgatan är en återvändsgata. Förutom ökad trafi k
på gatan, kommer enligt planen, lastbilar och bussar behöva
vända för att kunna angöra hotellfastigheten och påverkar
därmed trafi ksituationen och framkomligheten. Extra
angeläget med framkomlighet är det vid s k särskild händelse
då utryckningsfordon måste kunna ta sig fram.

Kommentar
Trafi kutredingen har kompletterats och visar att trafi kal-
stringen i området inte kommer att öka nämnvärt. För att
förbättra trafi ksäkerheten planeras för olika åtgärder längs
med Viskastrandsgatan. Planbeskrivningen har kompletterats
med denna information under avsnittet 3. Gator och trafi k.

S10 Räddningstjänsten
1. Räddningstjänsten anser att riskerna kring närhet till farligt
godsleder har hanterats på ett bra sätt, men med följande
förtydliganden:

- Avkörningsrampen är en lösning som innebär att bostäder
slipper dras in 10 meter från P-husfasaden. Idén är bra och
syftet är att hålla borta farligt godsolyckor från byggnadens
absoluta närhet. Räddningstjänsten har dock inte kompeten-
sen att bedöma exakt hur utformningen ska se ut (framför allt
längd på skyddsbarriären och avfarten) och uppmanar till att
detta ses över av någon med lämplig kompetens.

- Gällande bestämmelsen m2 –bestämmelsen bör förtydligas
att det endast är fasad mot Norrby Långgata som behöver
brandklassas. Det bör även förtydligas i planbeskrivningen
vilken brandklass som gäller. Förenklat uttryckt så gäller
brandklass EI30 och obrännbara material, observera att
brandklassade fönster inte får vara öppningsbara (utan
verktyg eller nyckel). Se även s.58 i översiktlig riskutredning.

- Hotellet bör även omfattas av en planbestämmelse om att
möjlighet att stänga av ventilationen i händelse av farligt
godsolycka ska fi nnas.

- Gällande bestämmelse m1 om utrymning – huvudsyftet är
att det fi nns möjlighet till utrymning bort från farligt gods-

leder (inklusive Älvsborgsbanan). Nuvarande formulering
(det står att utrymningsvägar och entréer ska vara riktade
bort från farligt godsleder) kan ge vissa inskränkningar,
vilket inte är syftet.

2. Det bör förtydligas med en planbestämmelse att p-huset
ska vara försett med ett system som hindrar släckvatten från
att komma ut i spill- eller dagvattennätet.

Kommentar
Skyddsbarriärens längd har utretts i ett kompletterande Risk
PM. Enligt utredningen är lösningen tillfredsställande, med
barriären som stoppar fordon att köra in i byggnaden och
vätskor att rinna in i parkeringshuset.

Bestämmelsen m2 har förtydligats på plankartan och i
planbeskrivningen har brandklassen förtydligats.

Delen för hotellet har i plankartan kompletterats med plan-
bestämmelsen om mekanisk ventilation som kan stängas av i
händelse av farligt godsolycka.

Bestämmelsen m1 har justerats.

En planbestämmelse om att parkeringshuset ska vara försett
med ett system som hindrar släckvatten från att komma ut i
spill- eller dagvattennätet har lagts till på plankartan.

S11 Borås Elnät
Elnät har två transformatorstationer med anslutna ledningar
i planområdet som eventuellt behöver fl yttas för exploate-
ringen. Vid fl ytt av transformatorstationerna måste ny yta
reserveras/planeras i nära anslutning till deras placering
idag. Vi förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid för
planering av eventuella ombyggnader av elnätet. Exploatören
bekostar all ombyggnad av elnätet som orsakas av exploate-
ringen.

Borås Stadsnät har ledningar som både ansluter till fastighe-
ter, ledningar i och i anslutning till planområdet.
Vi önskar bli kontaktade i ett tidigt skede vid förändringar av
fastigheter och exploatering inom planområdet. Eventuella
kostnader i samband med förändring av Borås Stadsnäts
anläggning i aktuellt område bekostas av exploatören.

Kommentar
Noteras. Informationen har vidarebefordrats till exploatören.

S12 Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill
meddela att det ej fi nns något att invända mot planförslaget.

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och
intill aktuellt område markerade.



DETALJPLAN 41

Eventuell undanfl yttning av Skanovas anläggningar beställes
via e-post: natcenter@skanova.se och skall göras i god tid
innan eventuell åtgärd krävs.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Kommentar
Noteras. Informationen har vidarebefordrats till exploatören.

S13 Polismyndigheten
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Samma förutsättningar
gäller även boende i hotell som det även föreslås i detta fall.
Bostadsinbrott hör till de mest integritetsbrotten av alla och
är ett brott som får förebyggas på många sätt. Där kommer
de grundläggande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta
redan vid planeringen.

Det är också viktigt att ha ett brottsförebyggande perspektiv
vid planeringen av övriga verksamheter som beskrivs i
detaljplanen. Det gäller både tillgänglighet och säkerhet till
de verksamheter som föreslås i detaljplanen samt även till de
närliggande lekplatser och fritidsområden. Det gäller även
i ett vidare perspektiv parkeringsplatser, gator/vägar och
gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla ingår
och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har lokalpolisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

S15 Västtrafi k
Västtrafi k ser positivt på utbyggnad i anslutning till befi ntlig
kollektivtrafi k. Genom att utveckla verksamheter i närheten
av befi ntlig kollektivtrafi k ges förutsättningar för att resa
hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. För att fl er ska välja kollektivtrafi ken är det dock viktigt
att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig
till och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga och
trygga gång- och cykelstråk.

Precis som det beskrivs i planen fi nns goda förutsättningar
att resa hållbart till och från planområdet. Dessa förutsätt-
ningar bör stärkas så att hållbart resande blir ett naturligt
val för de boende och verksamma i området. Möjligheten att
utveckla stadstrafi ken och förbättra kopplingen till Borås
resecentrum ökar om den planerade bussgatan byggs, varför
Västtrafi k ser det som en nödvändig åtgärd på sikt.

Kommentar
Noteras.  Synpunkten angående bussgatan vidarebefordras
till Stadsledningskansliet och Tekniska förvaltningen som
ansvarar för denna fråga.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den vinner
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter i
ett tidigt skede av planeringen.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.
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Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifi k plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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Borås Stad,  501 80 Borås  Kungsgatan 55
 033-35 70 00 (växel) - detaljplanering@boras.se

  boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
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Telefon 
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Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 
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Sida 
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2019-11-25 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00129 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 

(Fjällgatan), Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslås tillstyrka detaljplanen för Byttorp, Byttorp 31 

(Fjällgatan), Borås Stad.        

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden har inga invändningar att framföra rörande den föreslagna 

detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning: Detaljplan för Byttorp, Byttorp 31 (Fjällgatan), Borås Stad. 

Samråd, BN 2017-634.                         

Samverkan  

FSG 2019-11-19       

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019–002337 
BN 2017-634  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 11 oktober – 10 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen.  

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för 
bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande 
höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.  

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår 
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa 
på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. 
Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på våning 7 i SBN Sessionssal, 21 oktober kl. 
17:00-19:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
På grund av renoveringen av stadshusentrén är för tillfället huvudingången från Stora Brogatan. 
Tillgänglighetsanpassad entré finns vid stadshusets innergård som nås via Åsbogatan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2017-634), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-11  

mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen.

Planområde
Området ligger i västra delen av Byttorp, söder om Byttorps-
sjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Planområdets 
storlek är ca 0,9 hektar (9 090 m2). Marken i området i 
dagsläget ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan över stadsdelen Övre Byttorp från 
1947. Den anger att marken får användas som allmänplats-
mark avsedd till park eller plantering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt 
planbesked.

Preliminär tidplan 

Samråd  4 kvartalet 2019 
Granskning 1 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2020 
Laga kraft 2 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger i en 
mycket kuperad terräng. Norr om planområdet sträcker 
sig den vackra grönskan medan söderut omringas det av 
byggnader från 1950-talet i form av lamellhus och punkthus. 
Husen är i 4-5 våningar med undantag av ett hus i 9 våningar, 
som ligger väster om planområdet. Med sin placering i direkt 
anslutning till korsningen Fjällgatan - Vindelgatan - Hälle-
gatan har de tillkommande husen ett mycket exponerat läge 
från söder. Däremot är området mer dolt från norr på grund 
av en tätare vegetation i form av uppvuxna träd. Dessa träd är 
viktiga att ha kvar för att kunna bevara den befintliga entrén 
till frilufts- och rekreationsområdet som omger Byttorpssjön. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad, upprättad den 4 oktober 2019. 

Översiktskara med inritat planområde.

Planområdesgräns

Byttorpssjön (K
olbränningen)

Fjällgatan

Fj
äl

lg
at

an

Vindelgatan

Hällegatan

TULLEN

BYTTORP



DETALJPLAN 5

Historik och kulturmiljöer
De kulturhistoriska värdena i området finns främst i områ-
dets struktur där punkthus är placerade på kuperad terräng 
och lamellhusen är placerade på planmark.  
Det typiska fasadmaterialet för området är tegel men det 
förekommer en variation av fasad i plåtskivor och puts. 

Själva planområdet har aldrig varit bebyggt utan har genom 
sin tid använts som naturmark.  
 
 

Vy mot Fjällgatan väster om planområdet.

Vy mot Vindelgatan från den befintliga korsningen.
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Vy på planområdet från Vindelgatan utan.

Vy på planområdet från Vindelgatan med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.

Ny bebyggelse
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 

befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt. Murar tillåts inte vara synliga mer än 1,5 meter för 
skapa en mjuk koppling till den ursprungliga marknivån.
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Stadsbild och gestaltning
Platsen där husen tillkommer har idag en öppen karaktär 
som tydligt avskiljer två stadsdelar, Byttorp och Tullen.  
Med de tillkommande huskropparna kommer stadsdelarna 
visuellt kopplas ihop lite och platsen ramas in vilket bedöms 
inte påverka området negativt. 

För att kunna bevarar så mycket som möjligt av de gröna 
ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under marken 
i form av parkeringsdäck.  
Med hjälp av grönska finns det möjlighet att minsta byggna-
dernas intryck i den kuperade terrängen.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.
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Bostäder
Området är ett typiskt bostadsområde från 50-talet. Detalj-
planen möjliggör att ytterligare ca 48 bostäder kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Inom en radie av 500 meter från planområdet finns det 2 
förskolor och en grundskola. Kommersiell service finns ca 
300 meter bort på Byttorps torg där mataffär och bageri 
finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat mot norr där den omfattar grönom-
rådet som sträcker sig till Byttorpssjön. Däremot är området 
lätt tillgängligt från Fjällgatan i öster och söder där den har 
svaga lutningar. De nya byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fjällgatan och har 
en bra koppling till det befintliga trafiknätet. Planområdet 
omfattar korsningen Fjällgatan - Vindelgatan som egentligen 
består av två separata korsningar. Dessa två korsningar har 
ett kort avstånd mellan varandra vilket av säkerhetsskäl inte 
är en bra trafiklösning. Därför möjliggör denna plan för att 
omvandla den befintliga korsningen till en rondell. 

Gångtrafik
I området längs med gatorna finns det väl utbyggda gångvä-
gar. Det finns också en väl använt stig inom det befintliga 
naturområdet som har rekreations värden. Med kommande 
huskroppar kommer denna stig behöva tas bort och ersättas 
med en ny stig.  

Cykeltrafik och cykelparkering
I närheten av planområdet, längs med Byttorpssjön, finns det 
en utbyggd cykelväg som mot öster leder till Centrum över 
Alingsåsvägen och mot väster leder till Göteborgsvägen. I 
dagsläget finns det ingen cykelväg som leder hela vägen upp 
till de tillkommande byggnaderna. Dock finns det planer att i 
samband med kommande arbete för den nya rondellen bygga 
ut en ny cykelväg längs med Fjällgatan. 

Cykelparkering ska lösas på kvartersmark och enligt de 
gällande parkeringsreglerna. 

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Inom 200 
meter radie ligger 2 bushållsplatser som nås via busslinje 2 
som går som oftast varje tionde minut.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet nås med bil via Fjällgatan som är den mest 
trafikerade gatan i området. En trafikutredning är gjord 
(SWECO 2019-06-10) som visar på att det inte finns några 
problem i trafikflöden idag eller prognosticerade flöden för 
2040.

Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer biltrafi-
ken att öka men denna ökning är acceptabel. Problemet som 
tillkommer är de nya utfarterna mot Fjällgatan i närheten 
av den befintliga korsningen som redan idag har en osäker 
trafiksituation. 

För att förbättra trafiksäkerheten och trafikföring för stads-
trafikens bussar i den korsningen kommer den att byggas om 
till en rondell.

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

Bilparkeringen för bostäderna kommer att lösas på kvarters-
mark i enlighet med stadens parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker från Fjällgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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Översiktskara över trafikstrukturen efter ombyggnationen av den befintliga korsningen.

Översiktskara över dagens trafikstruktur.
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återvinningsstationen och 

transformatorstationen omplaceras. 

Befintlig transformatorstation 

Befintlig stig leds om. 
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I området idag finns en återvinningsstation som ligger 
nära befintlig korsning. Stationen kommer att placeras om i 
samband med ombyggnad av korsningen Fjällgatan - Vindel-
gatan - Hällegatan till en rondell. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omfattar en del av ett naturområde som består 
i mesta dels av högvuxet gräs med inslag av lövträd i olika 
åldrar. Området är som plattast i anslutningen till gatan där 
det är omvuxet med högt gräs medan mot norr övergår det i 
en kupperad terräng omvuxet med lövträd. 

Rekreation och kulturlandskap
Den närmsta platsen för både rekreation och lek är Byttorp-
sparken som ligger vid Byttorpssjön (Kolbränningen). Parken 
är en del av ett naturområde som har höga rekreations- och 
friluftsvärden. En del av det grönområdet som ligger längs 
med Fjällgatatn omfattas av planområdet. Det enda rekra-
tionsvärdet som den delen av marken har är en väl använd 
stig som kopplar gångvägen längs Fjällgatan med gångvägen 
vid Byttorpssjön.     

I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen. 

Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för att 
de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. Grön-
områdesplanen har klassificerat Borås värdefulla naturområ-
den enligt en fyrgradig skala. Området vid Byttorpssjön ingår 

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

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. 

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
Det finns en fjärrvärmeledning i området idag som sträcker 
sig rakt över det befintliga grönområdet. En del av den 
ledningen går in området där det är planerat att placera 
byggnaderna. För att få plats med de kommande byggnaderna 
kommer den delen av fjärvärmeledningen att omplaceras.

El, tele och fiber
Med ombyggnationen av den befintliga korsningen Fjällgatan 
- Vindelgatan - Hällegatan till en rondell behöver gatumarken 
utökas vilket kräver att den befintliga transformatorstationen 
flyttas. 

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. 

Utsnit från Borås grönområdeskartering.

Befintligt grönt stråk.  

Detta stråk försvinner med den 

nya byggnationen.

Grönt ståk som leds om.

Med den nya beyggelsen kommer det gröna 

stråket att ledas om. Viktigt att denna ytan 

inte byggs ut i framtiden för att det skulle 

innebära att de gröna stråket skulle för-

svinna helt. 
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i klass II - mycket höga naturvärden där utpekade värden 
som finns på plats idag är av rekreations- och friluftskaraktär.

I grönområdesplanen finns även utpekade gröna stråk som 
kopplar viktiga grönområden och har en står betydelse för 
djur- och växtlivet. 
Ett utav de stråken sträcker sig över korsningen Fjällgatan 
- Hällegatan och kopplar grönområdet vid Hällegatan med 
grönområdet vid Byttorpssjön. 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10). Den ändringen gör att de mindre grönområdena 
vid Vindelgatatn får i framtiden inte byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner.    

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensa-
tionsåtgärder tillämpas på grund av att området är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. 

Kompensationen för denna plats föreslås vara återstäl-
lande av den befintliga väl använda stigen som försvinner 
med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön. 
Planteringen av träd är där för att skapa en barriär mellan 
byggnaderna och friluftsområdet. På det sättet undviks ett 
visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations - och frilutsvärden. 

Geoteknik och Radon
För att utreda markens bärighet och stabilitet samt radon 
förhållanden har en geoteknisk och bergteknisk utredning 
gjorts. 
Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019) är att jordlagerföljden i kombination med de grunda 
djupen till berg medför att stabilitetsförhållandena bedöms 
vara tillfredställande inom området för befintliga förhål-
landen.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms total-
stabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt organiskt 
material, och jord med organiskt innehåll, under planerad 
byggnad schaktas ur och ersätts med exempelvis packad 
sprängsten.

Enligt bergtekniska utredningen (COWI maj 2019) kan 
byggnation genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren att en riskanalys utförs på bergskärningen öster om 
planområdet i samband med bygg- och sprängningsarbeten 
och att enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om 
planområdet åtgärdas genom skrotning. Byggnaderna rekom-
menderas också vara radonskyddade. 

Befintlig stig inom planområdet.

Vy upp mot planområdet från gångstigen längs Byttorpssjön. 
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Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen är en 
markundersökning också gjord. Den visar på att det finns 
detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom 
undersökt område. Dock innebär inte dessa någon risk för 
de antagna skyddsobjekten i dags-läget samt vid planerad 
markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnads-massor. Då utförd undersökning 
bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning.  

Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet ska 
arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.

6. Vatten
De närmsta tillgången till vattnet som finns i området är 
Byttorpssjön som ligger ca 100 bort från planområdet. 
Byttorpssjön med sin omgivning har mycket höga rekreations 
och friluftsvärden som är välbesökta.

Strandskydd
I dagsläget finns det inget strandskydd för Byttorpssjön inom 
planområdet men med framtagandet av denna detaljplanplan 
kommer det att inträda.  
Planen medför inget intrång med bebyggelse i strandskyddat 
område. 

 
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 
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 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.

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. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. 
 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Byttorpssjön (Kolbränningen). Detta kan exempelvis göras 
genom att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon 
del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

Fj
äl
lg
at
an

Fjä
llga

tan

Vindelgatan

Fj
äl
ls
tig

en

Kolarskogen

Kolarskogen

Hällegatan

Strandskyddslinje



DETALJPLAN 13

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.   

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.

Området är öppet och inte tungtrafikerat och bedöms därför 
inte ha höga luftföroreningshalter. 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.

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. 

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (Borås 2012) 
finns ingen risk för att riktvärden för buller överskrids på 
platsen. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvän-
diga.Vy från Vindellgatan mot planområdet och den befintliga korsningen. 

Utsnitt från Borås bullerkartering från 2012.. 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Området markerat med bestämmelsen GATA visar att 
gatorna ska ha användning som kommunala gator. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning som 
natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt inte 
om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly eller 
t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. 
Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelse B som står för 
bostadsändamål och tillåts inom hela byggrätten. 

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av komplementbyggnader.  
 

Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1. Bestämmelsen n1 tillåter 
inte byggnation av markparkering. 

För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat att in- 
och utfart får inte ske mot den tillkommande rondellen.  

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter och högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan samt bestämmelsen maximal lutning på taket. 

För att skapa en trappad effekt på byggnaderna en bestäm-
melsen f1 lagts till som reglerar att de tillkommande byggna-
derna ska utformas med minst tre olika höjder. 

Bestämmelsen b1 tillåter byggnation av parkeringsgarage 
under marken med ett körbart bjälklag för att det ska kunna 
utnyttjas för markparkering. 

För att skapa så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat 
att murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter. Detta gäller för 
hela planområdet

Bestämmelsen u reglerar att området ska vara tillgängligt för 
allmänna underjordiska ledningar. 

Illustration över de nya byggnaderna från grönområdet upp mot Fjällgatan. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planen stämmer överens med gällande översiktsplan som för 
platsen föreslår utveckling av ett naturområde där enstaka 
bebyggelse kan förekomma och utveckling av ett övrigt 
urbant stråk längs med Fjällgatan (se bild nedan).

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i 
redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både samut-
nyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

• Borås planerar för ett hållbart samhälle.

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

Undersökning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Byttorp 3:1 som ägs av 
kommunen.

Ny fastighet bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt. 

Ansvarsfördelning 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningställande och 
skötsel av allmän plats (lokalgata, gångväg och natur) inom 
planområdet.

För samtliga åtgärder på den blivande kvartersmark som 
kommunen markanvisat till exploatören ansvarar exploatö-
ren. Innan byggnation eller andra anläggningsarbeten påbör-
jas ska kommunen och exploatören komma överens om vilka 
åtgärder som exploatören ska bekosta och utföra på allmän 
platsmark (natur). Dessutom bör gränsen mot naturmarken 
tydligt markeras, detta för att undvika skador på naturmar-
ken under byggskedet. 
Kommunen och exploatören ska också komma överens om 
hur stor del av åtgärderna på allmän platsmark (gata) som 
ska bekostas av vardera parten. Målsättningen är att detta ska 
vara klart före planen ska ut på granskning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el samt att en transformatorstation kan komma att behöva 
flytas. 
 

Utsnitt från gällande översiktsplan med teckenförklaring. 
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För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
Exploatören tecknar avtal med.

Om det efter flytt av ledningar fortfarande finns allmänna 
elledningar/fjärrvärmeledningar etc. inom den kommunala 
mark som ska överlåtas ska dessa säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt i samband med övrig fastighetsbildning.

Detaljplanen medför att en återvinningsstation måste flyttas, 
förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
detta.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riks-
byggen Ekonomisk Förening, nedan benämnt exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förbereda 
exploatering och förhandla med kommunen om förvärv av 
det område där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna 
ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet kan 
förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och finan-
siering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation av 
gatukorsningen Fjällgatan/Vindelgatan/Hällegatan samt 
iordningställande av gångväg och allmänplatsmark natur 
väster om marköverlåtelsen.

Ledningar
Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ledningar, okända av kommunen, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att undersöka.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Byttorp 
3:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, flytt av transfor-
matorstation, återvinningsstation och ledningar samt förrätt-
ningskostnader regleras i samband med att kommunen och 
Exploatören tecknar köpekontrakt.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning PM (COWI, maj 2019).

 » Markteknisk undersökning MUR (COWI, maj 2019).

 » Bergteknisk utredning PM (COWI, maj 2019)

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-10).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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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.

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 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

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 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen 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.
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SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2473 
BN2018-658  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 
m.fl. Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att 
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 25 oktober– 27 
november.  
 
Syfte och område 
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster 
om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande 
detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann 
laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och 
transformatorstation för det aktuella planområdet. 
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus med en presentation av detaljplaneprocessen och 
planförslaget i Stadshuset våning 7 samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så används 
ingången från norr vid statyn Folktalaren), 6 november kl. 17-18:30 med presentation 17:30. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-658), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Du kan även skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Pauline Sandberg, tel: 0721- 46 81 50, e-post: pauline.sandberg@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-25  

mailto:robin
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för Lundaskog,

Viared 7:3 mfl, Lundåsen

BN 2018-658

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny 
mottagningsstation för Borås Elnät samt att möjliggöra för 
ickestörande verksamheter och kontor. Genom området 
rinner Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens 
grönområdesplan och är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken 
planläggs marken som naturmark. Kompensationsåtgärder 
ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om planområdet 
kommer en ridå av grönska att behållas.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är 
utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
med naturvärden genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot 
bostäderna väster om planområdet.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen och Industrigatan 
i området Lundaskog, intill Ramnaslättsrondellen. 
Planområdet utgörs av naturmark. Planområdets storlek är 
cirka 5 hektar. Det är tre huvudsakliga markägare i området, 
Borås Stad samt två privata markägare. Delar av fastighet 
Viared 7:3 kommer att lösas in som allmän platsmark, Natur. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av 
Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen 
P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella 
planområdet. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och 
§413 positivt till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att 
ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen 
samt att Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i 
planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-
25 §252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att båda planbeskedsansökningarna 
behandlas i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2019 
Granskning 1:a kvartalet 2020 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

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

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till år 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i industri- och handelsområdet 
Ramnaslätt som domineras av stora industribyggnader och 
handelsanläggningar med hårdgjorda ytor runt om. Väster 
om planområdet finns ett bostadsområde som utgörs av villor 
från olika tidsepoker. Planområdet utgörs av naturmark. 
I södra delen av planområdet finns en fördelningsstation 
från mitten av 1970-talet, som tillhör Borås Elnät. Intill 
Industrigatan i sydost finns även en liten nätstation från 2010.  

Ny bebyggelse
Planen medger nya byggrätter för verksamheter vilket 
innebär olika typer av ytkrävande verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. På grund av närheten till 
bostäderna väster om planområdet får verksamheterna inte 
vara störande. Det som medges kan röra sig om lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder 
som till exempel fordonsservice, bilprovning eller liknande. 
Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Utöver verksamheter 
tillåts även kontor.  

De nya byggrätterna planeras i två våningar, cirka 
8-9 meter höga. I planens sydöstra hörn utökas 
ytan för transformatorstation, vilket möjliggör en 
ny mottagningsstation för Borås Elnät. Den nya 
mottagningsstationen kommer ersätta den befintliga 
anläggningen som finns inom planområdet idag. Den nya 
mottagningsstationen kommer att uppföras strax väster om 
den befintliga fördelningsstationen. En mindre anläggning 
för Stadsnät/Splitvision som flyttar ut sin utrustning från den 
befintliga stationen kommer också att uppföras. Ytor kommer 
att hårdgöras inom området. Intill bäcken ska naturen 
behållas för att bevara livsmiljön för de arter som lever i och 
runt bäcken.

Stadsbild och gestaltning
För att säkra stadens framtida behov av driftsäker 
elförsörjning planeras det för nya ledningar runt Borås, 
som på sikt ska ersätta de befintliga. De nya ledningarna 
sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered, 
Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot 
industriområden och landsbygd. Längs kabelsträckningen 
kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas. 
Den nya mottagningsstationen i Lundaskog är en av dessa. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen, Borås Stad, upprättad den 23 oktober 2019. 
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Den befintliga fördelningsstationen ligger nedanför berget intill Ramnaslättsrondellen.

Planområdet utgörs av naturmark och är mycket kuperat.

FAKTA STATIONER

Mottagningsstation: Stor station. 
Matas in på 130 kV-nivå och 
omvandlar oftast spänningen 
till 10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

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

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

Transformatorstation: Brett 
begrepp för en station 
som innehåller en kraft-/
distributionstransformator, 
t.ex. någon av ovanstående.
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss.

3D-vy över området från sydost. (Sweco architects)

157

15
8

17
5

170

159

160

160

184
183

185

179

183

18
0

18
1

17
8

172

17
9

175

156

159

158

158 157

157

177

175

178

174

173

17
4

17
0

176

159

165

166

172

164

170

174

158

17
6

18
0

162

179

16
5

185

182

178

17
5

162

163

162

161

Lr

ga:1
ga:1

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr Lr

Lr

2

1

2

1

1

3

8

6

6

4

2

3

9

5

4

6

1

7

7:4

5

1

4

8

2

3

2

7:3

s:1

7:1

s:2

1

s:46

1

2

10

22
11

5 7

19

1

6

7:1

1

3

1

LUNDADUNGEN

LUNDATUNET

LUNDAÄNGEN

VENTILEN

STOPPSKRUVEN

NITEN

LUNDASLÄNTEN

TAPPEN

Lu
nd

ås
av

äg
en

Lu
nd

sd
als

vä
ge

n

Industrigatan

Ramnaslättsrondellen
Lundabro

Lundbackavägen

Lundåsen

Bäckparken

6400300 6400300

11
33

00

6399900

11
29

00

2

TRÄSKRUVEN

100 m40100 20 30 50

ILLUSTRATIONSKARTA PLANBESTÄMMELSER

Viared 7:3 mfl, Lundaskog

Detaljplan för Lundåsen

Borås Stad, Västra Götalands län 201X-XX-XX
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Lundaskog är ett område som domineras av industri och 
handel. I översiktsplanen från 2018 är Lundaskog utpekat 
som ett av de handelsområden i staden som ska utvecklas 
och ingå i den blandade stadsmiljön. Då planområdet är svårt 
att angöra på grund av begränsningar i angöringspunkter har 
bedömningen gjorts att planområdet i mindre utsträckning 
lämpar sig för handel. 

Marken i Lundaskog är kuperad och inom planområdet 
är höjdskillnaderna stora. Mellan marknivån i sydost, där 
marken är som lägst och den högsta punkten i planområdet 
i nordväst skiljer det cirka 23 meter. Däremellan skiftar 
marknivåerna i olika höjder. Större delen av den nya 
exploateringen planeras i planområdets södra och mellersta 
del. För att få till sammanhängande ytor som går att 
exploatera kommer delar att behöva sprängas bort och 
andra delar fyllas i. I planförslaget redovisas två olika 
angöringsvägar till området, en norr ifrån och en från sydost, 
se mer under rubriken Angöring och utfarter. Den norra 
tillfartsvägen kommer kräva ytterligare sprängning i berg och 
medföra höga bergsskärningar. 

Då planområdet gränsar till ett bostadsområde och de 
nya byggnaderna kommer att ligga på en högre nivå än 
bostäderna, är det av stor vikt att den nya bebyggelsen inte 
upplevs allt för dominant från bostadsområdet. För att skapa 
en buffertzon mellan bostäderna och den nya bebyggelsen 
kommer en 20 meter bred naturzon bevaras. Naturzonen 
får inte hårdgöras och ska förses med träd, buskar och 
annan växtlighet och fungera som en grön ridå mot den nya 
bebyggelsen. 

Den nya mottagningsstationen har en byggnadsarea på 
cirka 600 kvadratmeter och kommer placeras väster om 
den befintliga stationen på en yta där det är berg idag. 
För att möjliggöra en ny station på samma marknivå som 
den befintliga krävs att en del av berget sprängs bort. 
Detta kommer medföra en kraftig bergsskärning ner mot 
mottagningsstationen. Den befintliga fördelningsstationen 
kommer att rivas när den nya har tagits i bruk. På platsen där 
den befintliga stationen har legat kommer det i framtiden, 
om cirka 50 år att etableras en ny mottagningsstation när den 
som nu ska anläggas är uttjänad.

Historik och kulturmiljöer 
Inom planområdet kan det finnas rester av en tidigare kvarn, 
vilket namnet på bäcken och sjön nedströms området, 
Kvarnbäcken och Kvarnsjön, även tyder på. 

Bostäder
Planområdet gränsar till ett villaområde med cirka 170 villor. 
Planen medger inga nya bostäder.

Lundaskog är kuperat och många byggnader i området ligger på platåer. 

Industribyggnad på en platå med slänter ner mot Industrigatan.

Bostäderna väster om planområdet ligger också i kuperad terräng.

Häradsekonomisk karta över området från 1890-97. Källa Lantmäteriet.

Befintlig bro
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Arbetsplatser
Lundaskog är ett verksamhetsområde med flertalet 
arbetsplatser. Då planförslaget medger verksamheter och 
industri kommer ytterligare arbetsplatser att tillkomma i 
området.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns i området.

Kommersiell service 
Kommersiell service och handel finns inom området 
idag. Viss kommersiell service kan tillkomma i och med 
planförslaget.

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Nya angöringsvägar till planområdet 
kommer att anläggas med en maxlutning på 5 %, vilket 
innebär att tillgängligheten för gående och cyklister klaras. 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Ingen skuggstudie har tagits fram i samrådsskedet. 
Föreslagen exploatering bedöms inte ha betydande påverkan 
när det gäller skuggning för grannfastigheter.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer från riksväg 40 och 
Viaredsmotet, varifrån även riksväg 27 kan nås. Gatunätet 
i området är storskaligt med få stora gator som främst är 
avsedda för biltrafik. Göteborgsvägen, som passerar söder 
om planområdet är en genomfartsled som förbinder de 
västra stadsdelarna Sandared och Sjömarken med centrala 
staden. Industrigatan som passerar öster om planområdet 
trafikförsörjer industriområdet och är en återvändsgata som 
avslutas i ett grustag. Väster om planområdet i villaområdet 
är gatustrukturen mer småskalig utan några genomfartsgator. 
I skogsområdet nordväst om planområdet finns upptrampade 
gångstigar.

Gångtrafik
Då området är ett utpräglat industri- och verksamhetsområde 
är gångvägarna få. Nyligen har en utbyggnad av separat 
gång- och cykelbana färdigställts längs med Göteborgsvägen. 
Inom villaområdet väster om planområdet finns mindre 
gator som lämpar sig för gångtrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Göteborgsvägen har nyligen byggts ut med en separat 
cykelbana. Sandlidsgatan har utbyggd cykelbana i cirka 100 

meter. I övrigt är området inte utbyggt med cykelbanor. 
Nya cykelparkeringar löses inom kvartersmark. Antalet 
cykelparkeringar styrs av stadens parkeringsregler. 

Kollektivtrafik
Vid ombyggnaden av Göteborgsvägen har gatan försetts 
med separata busskörfält. Planområdet ligger mellan två 
busshållplatser längs med Göteborgsvägen. Cirka 200 
meter öster om planområdet och Ramnaslättsrondellen 
finns busshållplatsen Sandlid. Strax väster om planområdet 
finns busshållplatsen Lundåsavägen, cirka 300 meter från 
planområdet. Flertalet busslinjer trafikerar hållplatserna, 
både inom stadstrafiken och regional busstrafik. Till centrum 
och resecentrum är det 3,7 kilometer och sträckan tar drygt 
10 minuter med buss. 

Biltrafik och bilparkering 
Fler verksamheter i ett område bidrar med fler 
arbetstillfällen och därmed fler resor. För att ta sig med bil 
från Lundaskog och vidare mot Borås centrum belastas 
Rammnaslättsrondellen. För att ta sig med bil västerut 
belastas Lundaskogsrondellen som håller på att byggas ut till 
en dubbelfilig cirkulationsplats med beräknat färdigställande 
under år 2020. För resor mot Göteborg kommer även 
Viaredsmotet på riksväg 40 att belastas.

Att antalet resor ökar innebär dock inte att alla resor 
sker med bil. Genom att planområdet är försett med 
goda kollektivtrafik-, gång- och cykelförbindelser längs 
Göteborgsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek bedöms inte alstra några större trafikmängder varför 
det statliga vägnätet inte kommer påverkas i någon nämnvärd 
omfattning.

En översiktlig beräkning med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg visar att andelen resor med bil vid 
användningen småindustri/hantverkare uppgår till 76 %. Vid 
en maximal utbyggnad av planförslaget skulle det innebära 
260 resor med bil i årsdygnstrafik (ÅDT). Vid användningen 
kontor sjunker andelen bilar till 57% vilket skulle innebära 
132 resor med bil (ÅDT) vid ett maximalt utbyggt 
planförslag. För de övergripande trafikfrågorna kopplat till 
trafiksystemet, se under rubriken Övergripande trafikfrågor.

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet 
parkeringsplatser ska följa stadens parkeringsregler och 
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet 
sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta 
inte känt ska lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. Enligt parkeringsreglerna är behovstalet 
för kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande 
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Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Angöring och utfarter
Angöringen till området kommer att ske från Industrigatan, 
då angöring från Göteborgsvägen inte är lämplig. 
Göteborgsvägen är ett av stadens största pendlingsstråk 
och har som tidigare nämnts nyligen byggts om för 
bussprioritering och med en separat gång- och cykelbana. 
Angöringen för mottagningsstationen kommer fortsatt att 
ske via den befintliga bron i planens sydöstra hörn. I nuläget 
är det inte klart om angöringen för den nya exploateringen 
kommer att ske söderifrån, via en ombyggd bro vid 
mottagningsstationen eller via fastigheten Tappen 1, i norra 
delen av planområdet. Ett tredje alternativ är att överfarten 
över bäcken i norr breddas. Detaljplanen möjliggör för 
alla tre lösningar i samrådsskedet. Huvudalternativet är att 
använda befintlig överfart i norr, då detta får minst negativ 
påverkan på bäcken.

siffra saknas för verksamheter i den vida bemärkelsen som 
planen medger. För industri är normen 6 platser/1000 kvm 
och för lager 3 platser/1000 kvm.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning i ett övergripande 
perspektiv, och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet 
för att hantera en växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga trafikmot i syfte 
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på 
sikt. Detta arbete har inletts och båda parter skisserar 
nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra 
samarbetsformer och metoder.

Översiktlig trafiksituation runt planområdet.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 1,6 kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. Trafikplatsen Viaredsmotet som ligger närmast 
planområdet och som i störst utsträckning kommer påverkas 
av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva 
åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Tomrör för dagvattenledningar finns 
under Göteborgsvägen.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Oljeavskiljare krävs vid fler än 20 parkeringsplatser.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer 
dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, 
jämfört med befintliga förhållanden, innan det avleds till 
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska 
vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters 
varaktighet. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens 
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då 
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Industrigatan. Området kan 
anslutas till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
De markkablar som idag går till den befintliga 
fördelningsstationen kommer att skarvas och ledas in i den 
nya mottagningsstationen. 

Området för den nya exploateringen kommer att anslutas 
till el- och teleledningar. En liten nätstation för det 
nya verksamhetsområdets behov kan behövas inom 
verksamhetsområdet och planen medger en flexibel placering 
av denna beroende av områdets utformning. 

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
Området är kuperat och består idag av naturmark, förutom 
delen för Borås Elnäts mottagningsstation. Området 
har tidigare varit skogsbeklätt, men är sedan några år 
tillbaka avverkat. I planområdets östra del rinner Ryssby-/
Kvarnbäcken. Runt bäcken finns en kantzon med främst 
lövträd. Den södra delen av bäcken inom planområdet 
omfattas av Viaredssjöns fiskevårdsområde och finns utmärkt 
på Länsstyrelsens informationskarta.

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har tagits fram för området som 
inventerar skyddsvärda träd, fågelfauna, naturvårdsarter 
och invasiva arter (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, 
2019-06-11). Naturvärdesinventeringen ger även förslag 
på avgränsning till en ekologiskt funktionell kantzon 
runt bäcken. Då området ska angöras österifrån från 
Industrigatan, det vill säga någonstans över bäcken, ger 
naturvärdesinventeringen även förslag på lokalisering av 
brolägen. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett 
naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. Naturvärdena 
bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). 
Naturvärdesobjektet utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 
samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer 
som likt denna har kvar naturliga strukturer är på många 
håll en bristvara och de som finns kvar bör därför bevaras. 
I ett lokalt perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i 
hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i 
dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika 
arter finns, till skillnad från områden som inte klassas som 
naturvärdesobjekt alls. För att skydda dessa värden sparas 
ytan för den ekologiskt funktionella kantzonen som Natur i 
plankartan.

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt 
skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 
båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd 
av den invasiva främmande arten jätteloka noterades. 
Vid inventeringsbesöket noterades naturvårdsarterna 
lopplummer, som liksom alla lummerväxter är fridlyst i hela 
landet, samt vågig sidenmossa som är en skoglig signalart. 
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Öring har vid flertalet tillfällen fångats både uppströms 
och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen 
är en signalart för vattenbiotoper med bland annat goda 
strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar 
att biotopen är lämplig också för många andra arter. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av 
häckfåglar i området. De viktigaste fågelmiljöerna inom 
inventeringsområdet utgörs av den kvarvarande strandskogen 
längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar 
av området är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med 
bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 
västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. Både 
strandskogen och brynmiljön mot bostäderna ska behållas 
som grönområden i planförslaget.

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet 
är, tillsammans med Kvarnbäcken nedströms sjön, registrerad 
i kommunens naturdatabas som ett område med mycket 
högt naturvärde (klass II). Detta tack vare det rika fågellivet, 
det delvis meandrande vattendraget med omgivande 
sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för 
hasselmusen. Detta är relevant att ta hänsyn till också för det 
aktuella inventeringsområdet då felaktigt utförda åtgärder 
kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, 
både vad gäller vattenkvalitet, sedimenttransport och 
förändrade vattenflöden. 

Området nedströms Kvarnsjön är en sumpskog utpekad av 
kommunen med mycket höga naturvärden. Området är även 
identifierat av skogsstyrelsen bestående av lövskog av typen 
översilningsskog (Skogsstyrelsen, 2019). Hela det aktuella 
inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda 
träd som Länsstyrelsen har pekat ut (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock 
inte noterade inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 
2019a).

Rekreation och kulturlandskap
Planområdet utgörs av naturmark men är ingen yta som är 
avsedd för rekreation. I och med att naturmarken kommer 
att ianspråktas sker en viss försämring för de närboende då 
naturmarken idag, trots att den är starkt kuperad, i viss mån 
kan nyttjas som rekreations- och lekyta.

I området finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur. Ryssby-/ 
Kvarnbäcken omfattas inte av strandskydd. 

Klimatanpassning
Det finns möjlighet att inom planområdet fördröja dagvatten, 
i dammar eller i diken. Viss bullerdämpning av buller från 
Industrigatan mot bostäderna i väster kan uppnås genom 
byggnadernas placering. 

Grönområdesplan
Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet finns 
utpekade i stadens grönområdesplan. Dessa stråk har 
naturvärdesklassning II och sammanbinder grönområden i 
tätorter med omgivande naturmark och fungerar som viktiga 
spridningskorridorer. Dessa bör vara minst 20 meter breda 
och ha en sammanhängande vegetation, vara kontinuerliga 
samt fungera som spridningsvägar. Ryssby-/Kvarnbäcken är 
utpekad i stadens grönområdesplan. 

I naturvärdesinventeringen har en ekologiskt funktionell 
kantzon runt bäcken pekats ut. Kantzonen ska i varje 
avsnitt vara tillräckligt bred för att ge skugga och vindskydd 
både åt vattendraget så att vattnet kan hålla en jämn och 
låg temperatur och åt närmiljön runt bäcken där många 
landlevande arter finns. I detta fall då närområdet kommer 
bebyggas kommer kantzonen också ha en viktig funktion i att 
fånga upp dagvatten och de föroreningar, näringsämnen och 
partiklar som spolas ut från hårdgjorda ytor med det. I detta 
ingår även funktionen att dämpa de stora men ofta kortvariga 
flödestoppar som kan uppstå när kraftiga regn hamnar på 

Kartbild på den ekologiskt funktionella kantzonen runt bäcken. Källa Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö AB.
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hårdgjorda ytor. 

Det som bedömts som minimum för en ekologiskt 
funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken har markerats 
i kartbilden på föregående sida. Där angränsande mark är 
fuktig har en bredare kantzon avgränsats medan den har 
gjorts något smalare där strandkanten består av fastmark. 
Den avgränsning som gjorts innebär på flera ställen att den 
befintliga kantzonen behöver förstärkas genom att träd, i 
första hand lövträd och buskar, tillåts återetablera sig utmed 
bäcken. Önskvärt vore att även bredda kantzonen i nordöstra 
hörnet, utmed Industrigatan, men detta har inte bedömts 
som rimligt utan där handlar det om att låta de träd som står 
få vara kvar och växa till. 
 
Förutom att kantzonen behöver vara tillräckligt bred kan 
den också i befintliga delar förbättras. Det finns partier 
med gran som med fördel till stor del bör tas bort genom 
försiktig manuell röjning/gallring och ersättas med löv. Även 
den granunderväxt som kommer i lövdominerade partier 
bör hållas tillbaka. Anledningen till detta är att granen 
är försurande vilket även kommer påverka vattendragets 
kvalitet. Riktlinjen bör vara att ju närmare bäcken desto färre 
granar ska det finnas i kantzonen.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området 
genom det gröna stråket Ryssby-/Kvarnbäcken är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av naturmark med påtagliga naturvärden. 
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för 
arter. Exempel på detta är avhjälpning av vandringshinder 
i den del av bäcken som är kulverterad, fågelholkar samt 
röjning av gran och återplantering av lövträd utmed bäcken. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av exploatören och 
vara utförda i samband med detaljplanens färdigställande. 
Park- och skogsavdelningen ansvarar och bekostar framtida 
drift och underhåll av platsen för kompensationsåtgärderna.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram (WSP, 2019-09-12). 
Jorden består överst generellt av ett tunt lager mulljord, 
därunder återfinns morän som vilar på berg. Lokalt i sydväst 
finns ett mindre område med sannolikt organisk jord där 
sannolikt vatten tidvis blir ståendes. Berget går i dagen på 
flera ställen inom området. Där det är störst nivåskillnad är 
det mest ytligt berg. Berggrunden utgörs enligt SGU:s karta 
av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit mm). 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga, främst på 
grund av liten skärningshöjd och måttlig lutning.  

Vid bergschakt inom planområdet ska ny bergslänt 
efter sprängningsarbeten och bergrensning besiktigas 
av bergsakkunnig för bestämning av eventuellt behov 
och omfattning av bergförstärkning. Inför bergschakt 
inom planområdet ska en riskanalys avseende 
sprängningsarbetenas påverkan på kringliggande byggnader 
upprättas. 

Området generellt kan betraktas som torrt eftersom det 
utgörs av en höjd och dagvattnet i närområdet leds bort via 
ån. Där marknivån är lägst kan vatten intill Göteborgsvägen 
dock förekomma på 1-2 meters djup. 

Sättningsförhållandena i morän är mycket goda. Några 
nämnvärda sättningar uppkommer inte i moränmarken med 
hänsyn till de begränsade jorddjupen under förutsättning att 
det befintliga mullhaltiga ytjordlagret schaktas bort under 
blivande byggnader och uppfyllnader.

Stabiliteten i nuvarande förhållanden är generellt 
tillfredsställande och någon risk för spontana skred eller 
ras finns inte med undantag av ett lokalt ställe närmast ån 
där erosion uppstått i tidigare sträckning av ån. Enklast är 
att fylla igen den gamla sträckan där erosion förkommit 
med naturlig jord från närområdet. Hänsyn ska tas till 
naturvärdena varför detta alternativ eventuellt inte är 
möjligt. Slänter bör generellt inte vara brantare än 1:1.5 i den 

Växtligheten utmed bäcken domineras av lövträd, men inslag av gran förekommer.
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sandiga moränen. Ett alternativ är att ny bebyggelse placeras 
på ett sådant avstånd att det inte påverkar detta område. 
Noterbart är dock att om det planeras att utföras schakter 
intill nederkant på ett blockområde, måste hänsyn tas till att 
stabilitetsproblem då kan uppstå om släntlutningen ökar.

Grundläggning av byggnader kommer huvudsakligen att 
utföras på berg eller på utlagda fyllnadsmassor av packad 
sprängsten. Naturlig lagrad sandig morän kan också utgöra 
undergrund för framtida byggnader med tanke på att detta 
inte kan betraktas som lös jord. Inom lägre våtmarksområden 
kan det komma att krävas viss utskiftning och återfyllning 
för att få bort den lösa friktionsjorden med hög organisk halt.

Sammanfattningsvis består området generellt av mycket 
begränsade jordlager av friktionsjord som innebär att inga 
grundförstärkningar krävs, vilket är positivt. Det krävs 
dock en anpassning av byggnadernas nivåer med hänsyn 
till bergets nivå så att mängden bergschakt och fyllning blir 
lagom omfattande. Även val av infartsvägens läge kräver 
anpassning till terrängen.

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet aldrig 
varit bebyggd, bortsett från platsen för fördelningsstationen i 
planområdets sydöstra hörn. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke 
om att det finns föroreningar i marken ska en utredning 
som klargör detta tas fram. Vid rivning av den befintliga 
fördelningsstationen ska marken undersökas. Om marken är 
förorenad ska jorden tas bort och fyllas med rena massor.  

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617). Vid utförande ska en sprängfirma kontakta 
en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning föreligger i den sydöstra delen av 
planområdet enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad, upprättad 2010. För att undvika översvämningar 
vid skyfall ska marken höjdsättas och utformas så att vatten 

ges möjlighet att avrinna bort från byggnader. Området runt 
mottagningsstationen måste också utformas så att vatten från 
Kvarnbäcken inte riskerar att översvämma anläggningen.

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 grundvatten 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 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.

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 

Kartbild ur Borås Stads översvämningskartering.
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Fastighetsredovisning
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Mätklass II
Grundkarta

E

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

NaturNATUR

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras

Mark och vegetation

Utfart, stängsel

Utfartsförbud

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgränsp1

0:00 / 0:000

Karta ritad av Ramboll

DEL

SBN

SBN/
KF

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

KontorK

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkeringn1

Trädridå ska finnasn2

VÄG Väg

Verksamheter, ej störandeZ

Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarean inom
egenskapsområdet om fastighetsarean är minst 300 m2.

e1

Största byggnadsarea är 70% av fastighetsarean om
fastighetsarean understiger 300 m2. Området får indelas i
maximalt 60 fastigheter.

e2

Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns

p2

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan+0,0

Robin Enqvist
Planarkitekt

Administrativgräns

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillfartg

Marken ska utformas så att dagvattenfördröjning kan anordnas.
Dagvattenfördröjning, magasin eller annan åtgärd, ska anordnas för motsvarande
minst 3 m3 per 100m2 hårdgjordyta inom kvartersmark.

Byggnadsteknik

Största byggnadsarea 1000 m²e3
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detsamma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Genom planområdet rinner Ryssby-/Kvarnbäcken. Bäcken 
har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Den 
negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 
vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från 
försurning (kalkas), samt föroreningar och gifter (kvicksilver 
och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå Ryssby-/
Kvarnbäcken. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Genom att mark som är svårutnyttjad ianspråktas, kan en ny 
mottagningsstation möjliggöras, som är en del av att säkra 
stadens framtida behov av driftsäker elförsörjning. Då planen 
endast medger ickestörande verksamheter och kontor kan 
etableringen fungera som en buffert mellan industrierna i 
området och bostäderna, samt utgöra ett visst bullerskydd för 
vägbullret från Göteborgsvägen och Industrigatan.

Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. I och med att det kommer röra sig fler 
människor i området kan det komma att upplevas tryggare. 

Identitet
Området kommer bebyggas med verksamheter och/eller 
kontor vilket kommer knyta an till övriga verksamheter i 
området. Mot bostäderna i väster är det viktigt att fasaderna 
inte blir för långa och monotona. Mellan bostäderna och de 
nya verksamheterna kommer en växtförsedd zon på cirka 20 

meter sparas. Detta för att få en mjukare övergång mellan 
bostäderna och verksamheterna samt att behålla värdefull 
grönska både för människor och djur.

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. På 
andra sidan Industrigatan, nordväst om planområdet finns 
industrier med skyddsavstånd, som bland annat hanterar 
bekämpningsmedel och bränslen.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa”. Normen efterföljs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Ljusstörningar
Området bör ljussättas på ett genomtänkt sätt så att det inte 
stör närboende. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (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.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna bedöms 
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inte överskridas på platsen och de bedöms heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

Luftföroreningar
Då planen endast medger ickestörande verksamheter 
och kontor kommer inga verksamheter som släpper ut 
luftföroreningar tillåtas.

Elektromagnetiska fält
Viss risk för elektromagnetiska fält föreligger intill 
mottagningsstationen. Men då stationen kommer anläggas 
nedanför berget, kommer detta fält avgränsas mot övrig 
bebyggelse. Elektriska fält avskärmas av vegetation och 
byggmaterial men det gör inte magnetiska fält. Då den 
nya transformatorn kommer stå inomhus till skillnad 
från de befintliga transformatorerna som står utomhus, 
så kommer de elektriska fälten från transformatorn 
avskärmas på ett bättre sätt när den nya stationen tagits 
i bruk. Borås Elnät ställer som krav vid upphandling av 
stationer att elektromagnetiska fält från anläggningen och 
anslutna ledningar ska begränsas till så låga värden som 
möjligt genom placering och avskärmning. Magnetiska 
fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 μT 10 m 
från byggnaders ytterväggar. Detta kan jämföras med 
Strålskyddsmyndighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där 
referensvärdet 100 μT framgår för frekvensen 50 Hz. Den 
nya mottagningsstationen kommer placeras cirka 20 meter 
från de nya verksamheterna.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen VÄG syftar till att möjliggöra en utbyggnad av 
Göteborgsvägen på längre sikt. NATUR betyder att området 
ska ha kvar sin användning som natur då området har viktiga 
biologiska funktioner.

Huvudmannaskap allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom 
planområdet. Det innebär att det är kommunen som ska äga 
och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven E står för tekniska anläggningar och möjliggör 
för den nya mottagningsstationen och en liten teknisk 
anläggning närmast Industrigatan. Inom KZE-området 
möjliggörs även för en teknisk anläggning då en liten 
nätstation kan behövas för det nya verksamhetsområdets 
behov. Exakt placering är dock inte fastlagd i planskedet.

K står för kontor och Z står för ej störande verksamheter. 
Verksamheter är en bred bestämmelse och kan innehålla 
olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. 
Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel 
med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. 
I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 
förekomma med varor som producerats i området. Handel 
med skrymmande varor ingår också i användningen. Sådan 
handel som möbelvaruhus eller trädgårdshandel ingår inte 
i användnigen. Utbildningar med behov av stort utrymme 
eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom 
bygg- eller fordonsteknik kan inrymmas i användningen. I 
användningen ingår även komplement till verksamheten, så 
som parkering och kontor.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Prickad mark på plankartan innebär att byggnader inte får 
uppföras. 

Utnyttjandegraden reglerar i hur stor utsträckning 
marken får bebyggas. Bestämmelsen e1 innebär att största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean för respektive 
fastighet inom egenskapsområdet, vilket innebär att den så 
kallade prickade marken inte räknas in när byggnadsarean 
beräknas. Bestämmelsen e1 gäller för fastigheter som är 
300 m2 eller större. För fastigheter mindre än 300 m2 gäller 
istället e2 som innebär en största byggnadsarea på 70 % 
av fastighetsarean. Området kan delas upp i maximalt 60 
fastigheter. Detta möjliggör att området kan bebyggas med 
små verksamhetslokaler i radhustyp där varje ”radhus” 
kan avstyckas som egen fastighet. Detta förutsätter att det 
kvarstår en större omkringliggande fastighet som används 
gemensamt för interntrafik, parkering och uppställningsytor 
med mera.

Bestämmelsen e3 innebär att största byggnadsarea är 1000 m2.

Marken och vegetationen regleras genom bestämmelsen n1 
som innebär att marken inte får hårdgöras eller användas till 
parkering. Bestämmelsen n2 reglerar att en trädridå ska finnas 
mellan bostäderna och den nya exploateringen.

Det råder utfartsförbud mot Göteborgsvägen och utfart mot 
Lundalsvägen är inte heller möjlig då det området inte får 
hårdgöras och att en trädridå ska finnas där. Detta innebär 
att all angöring till planområdet måste ske mot Industrigatan. 

Placering av byggnaderna regleras genom bestämmelserna 
p1 och p2, där p1 innebär att byggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen p2 innebär att 
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byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Det senare för att 
möjliggöra för en fastighetsindelning av området där 
verksamheterna är sammanbyggda. 

Högsta byggnadshöjd regleras dels som högsta byggnadshöjd 
i meter och dels som högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan. 

Bestämmelsen g reglerar markreservat för 
gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen finns för 
att underlätta för en infart via en annan fastighet. 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt 
att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stads vision 2025 beskriver stadens visioner och 
strategier inför 2025. Följande punkter från visionen ligger i 
linje med detaljplanen:

 » Företagandet växer genom samverkan   
- Genom att möjliggöra för fler verksamheter i området.

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt   
- Genom att skydda och kompensera bäcken i området. 

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Gröna och blå strukturer

 » Näringsliv, arbetsplatser och handel

Miljömål
Bland de nationella miljömålen berörs framför allt 
miljömålen: 

 » Levande sjöar och vattendrag

 » Ett rikt djur- och växtliv

 » Säker strålmiljö

Regionala tilläggsmål i Västra Götaland: 1. Ökat antal arter 
i vardagslandskapet. År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa 
en ökning av antalet arter. 2. God miljö för pollinerare. 

År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat 
på att: Antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med 
utgångsläget år 2010. Antalet tambisamhällen som dör under 
vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent. 3. Ökad 
kunskap om skyddsvärda träd. År 2020 ska förekomsten 
av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner 
och markägarna informerade om trädens värden. 4. Ökad 
kunskap om främmande arter. År 2020 ska förekomsten av 
främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat, 
jämfört med tidigare undersökning från år 2009. 

Bland de kommunala miljömålen berörs Etappmål 3b, som 
handlar om att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. När 
nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte 
per automatik betraktas som ledig byggmark. När små 
detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den gröna 
strukturen även utanför planområdet.  

Grönområdesplan
Se text under rubriken Grönområdesplan på sidan 11.

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

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt att 
belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Bevarande av naturmark längs med bäcken

 » Anpassning av byggnation nära befintliga bostäder

 » Naturvärden samt djurs och växters 
spridningsmöjligheter

 » Översvämning

 » Vattenkvalitet

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga 
respektive åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till respektive 
område. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatörer 
inom planområdet för ianspråktagande av mark inom 
naturområde. Detta ska ske genom förbättringsåtgärder för 
Ryssby-/Kvarnbäcken.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas med privat exploatör gällande mark som planerats 
som allmän platsmark och som exploatören överlåter till 
Borås Stad. I avtalet regleras även mark som planläggs som 
kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploatören. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och den 
privata exploatören. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Elnät AB och Borås Stad gällande del 
av Viared 7:1. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och 
Borås Elnät AB. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och 
exploateringsavtal undertecknas och godkännas av 
Kommunstyrelsen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Borås Energi och Miljö AB har en fjärrvärmeledning i 
osäkert läge vid de möjliga angöringsvägarna i norra delen 
av detaljplanen. Eventuell flytt av denna ledning bekostas av 
exploatören.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Viared 7:1, 7:2 och 7:4 
som ägs av Borås Stad, Borås Viared 7:3 som är privatägd 
fastighet samt Tappen 1 som är privatbolagsägd.

Gemensamhetsanläggning

 » En gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för 
att säkerställa en gemensam in- och utfart för fastighe-
terna Tappen 1 och Viared 7:3.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:1

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 6, 2638 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till Borås Elnät AB.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

Fastighetskonsekvenser Viared 7:2

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:4

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:3

 » Byggrätt för kontor, verksamheter och teknisk-
anläggning (KZE) tillskapas inom kvartersmark för 
Viared 7:3.

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören

 » Område 3, 3430 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 5, 1447 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Elnät AB.

 » Område 7, 3621 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Fastigheten Viared 7:3 får del i gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerställa in och utfart över 
fastigheten Tappen 1.

Kartbild som illustrerar markbyten.
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Fastighetskonsekvenser för Tappen 1

 » Fastigheten Tappen 1 får del i gemensamhetsanläggning 
som bildas för att säkerställa in och utfart till Viared 
7:3.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av 
exploatören. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatörer 
regleras i exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för kontor och verksamhet 
(KZE) inom kvartersmark för Viared 7:3, vilket ökar 
fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar. 
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom 
anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av 
elledningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

Tekniska nämnden får ökade kostnader av allmän platsmark 
mark då framtida drift och underhåll gällande Ryssby-/
Kvarnbäcken läggs på tekniska nämnden. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering (Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB, 2019-06-11). 

 » Översiktlig geoteknisk utredning (WSP, 2019-09-12).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Karin 
Dahlin och Pauline Sandberg. Handläggare från Borås Stad 
har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Pauline Sandberg 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Ramboll 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

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

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

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

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

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

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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