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Budgetuppföljning till och med november 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med november 2020.        

Sammanfattning  

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 
höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 
den nya familjecentralen Herkules. Kulturförvaltningens prognos för helåret är 
+3 149 tkr.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med november 2020 

Samverkan 

FSG 2020-12-01. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 786 849 776 764 12  

Kulturadministration 8 911 9 981 9 150 8 909 241 -200 

Biblioteksverksamhet 45 121 53 318 48 876 44 460 4 416  

Museiverksamhet 21 041 22 654 20 766 21 132 -366 -700 

Konst och utställningsverksamhet 9 117 10 756 9 860 10 618 -758 -550 

Teaterverksamhet 22 751 26 282 24 092 17 597 6 495 5 000 

Publika möten 14 481 16 281 15 444 14 354 1 090  

Kulturskolan 32 056 35 030 32 111 33 070 -959 -1 650 

Skolbibliotek -170 9 300 8 525 8 282 243  

Buffert  1 249 1 145  1 145 1 249 

Verksamhetens nettokostnader 154 094 185 700 170 745 159 186 11 559 3 149 

Kommunbidrag 154 094 185 700 170 745 170 745   

Resultat jfr med kommunbidrag 0 0 0 11 559  3 149 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 0   11 559  3 149 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 785 736 83 601 82 628 78 921 

Antal besökare biblioteken i Borås 550 000 481 043 66 318 50 292 30 839 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal besökare Borås museum 25 000 18 971 485 1 266 200 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 34 185 4 219 3 826 371 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 20 843 1 693 2 236 236 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

0 32 0 32 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

0 267 0 126 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal besökare Stadsteatern 20 000 6 126 1 880 0 247 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal elever Kulturskolan 5 600  5 688 6 750 6 639 
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Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 6 390 2 030 900 394 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Nov 

2020 
Utfall Nov 2019 Utfall Okt 2020 Utfall Nov 2020 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 222 676 33 875 20 062 9 161 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultatanalys 

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå 
nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +3 149 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

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

  

Ej coronaavvikelser 

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på inrådan från både CKS 
och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet: 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

-1 550 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven kompensation för tillkommande 
kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 

  

Coronaavvikelser 

De kulturhistoriska museerna 

-700 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Konstmuseet 

-400 tkr på grund av att Piccininiutställningen blev förlängd och därmed dyrare än budgeterat. 

Teatern 

+5 000 tkr på grund av inställda produktioner under 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och inköp av teknisk 
utrustning till bland annat distansundervisning. 
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Reviderad Budget för Kulturnämnden 2021:2 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budget 2021 för Kulturnämnden.        

Sammanfattning 

Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 190 000 tkr (driftmedel) och 

inkluderar ett effektivitetskrav på 1 850 tkr. Kommunbidraget har allmänt 

förstärkts med 2 000 tkr för att upprätthålla och förstärka kvaliteteten inom 

verksamheterna. Kommunbidraget har också höjts med 1 300 tkr för ökade 

kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna. 

Vad gäller investeringsmedel så är medel avsatta för förvaltningsövergripande 
investeringar, konstinköp till Konstmuseets och Textilmuseets samlingar, till 
2021 års konstbiennal samt för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. 
Även medel för ett nytt hyllsystem till det kommande nya Sjöbohuset är avsatt. 

Med den avsatta budgeten har Kulturnämnden goda möjligheter att genomföra 
sitt uppdrag i enlighet med det nya styrdokumentet Kulturprogram – Kultur för 
alla 2020-2023. Dock återstår en del utmaningar att lösa under budgetåret, bl a 
hur Kulturskolans budget ska komma i balans och hur biblioteksverksamheten 
bäst ska organiseras. Likaså är den pågående pandemin en osäkerhetsfaktor och 
hur eventuella fortsatta restriktioner kommer att påverka kulturens utbud och 
möjligheter för publiken och boråsarna att ta del av detta.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021 för Kulturnämnden 

Samverkan 

FSG 2020-12-01. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Yttrande över detaljplan för Hulta Hulta 4:36 med flera, 

Nya Hultakyrkan, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Hulta, Hulta 4:36 m.fl. (Nya 

Hultakyrkan).        

Ärendet i sin helhet 

Förslag för detaljplan för Nya Hultakyrkan tillstyrktes av Kulturnämnden då 

planen låg ute för samråd 2019. Sedan dess har ändringar gjorts på några 

punkter, bland annat rörande kompensationsåtgärder för förlorade naturvärden. 

Planens innehåll avseende markanvändning och principer är dock i allt 

väsentligt bibehållet. Sedan samrådet har även en arkeologisk förundersökning 

av området genomförts. 

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 

ändamål vid Holmens lund. Lokalen kommer även fungera som mötesplats, 

arbetsplats, cafélokal med mera.  

Planområdet ligger intill en förlängning av Borås Stads urbana stråk US7, som i 

översiktsplanen identifieras som ett utvecklingsområde på lång sikt. En lokal 

för religiöst ändamål är ett gott exempel på inslag i stadsrummet som tydliggör 

de urbana stråkens känsla av urbanitet, dels genom att utgöra en mötesplats och 

dels i sin arkitektur, till exempel med ett torn. 

Inom och i anslutning till området som exploateras finns dels grönområden 

med höga värden som är viktiga för grönstrukturen, bland annat äldre ekar. I 

planen redogörs för kompensationsåtgärder för naturvärdena, dessutom 

avgränsas planområdet så att en skyddsvärd ek skyddas. 

Planområdet rymmer även fornlämningar i form av fr.a. odlingsrösen, vilket 

vittnar om platsens långa historia som del i ett odlingslandskap. Området har 

sedan samrådet varit föremål för arkeologisk förundersökning. Inom den fossila 

åkermarken hittades ett sjuttiotal röjningsrösen (tidigare ska bara ett tjugotal ha 

varit kända) samt två husgrunder (från slutet av 1800- eller 1900-talet). 

Upptagna sökschakt mellan rösena gav inga fynd av boplatslämningar.  

För de lämningar som inte berörs av den planerade exploateringen kvarstår 

fornlämningsstatus. Utredningen föreslår att inga ytterligare arkeologiska 
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åtgärder krävs. Kulturnämnden ser det därför som godtagbart att området 

exploateras. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. ”Odlingsrösen i Hulta” (Arkeologisk förundersökning)                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Detaljplan för Hulta,

Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan

BN 2018-054Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av samlings-
lokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur och 
växter i stadens utemiljö. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande 
av mark inom naturområde klass III, för att säkerställa att 
naturvärden bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt.

Detaljplanen var ute på samråd 19 september - 17 oktober 
2019. En sammanfattning av vilka synpunkter och vilka 
justeringar som gjorts inför granskning finns i samrådsre-
dogörelsen, som finns i separat bilaga. Samrådsredogörelsen 
finns sammanfattad längst bak i denna planbeskrivning. 
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1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal 
för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet 
är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. 
Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och 
säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden 
inom området som fungerar som spridningsstråk för djur 
och växter i stadens utemiljö. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
klass III, ett område med höga naturvärden. 

Planområde
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 
4:1 samt inrymmer fastigheterna Hulta 4:36 och Hulta 
4:37. Planområdet är beläget utmed Hultagatan i stadsdelen 
Hulta, mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är 
del av naturområdet Holmens lund, befintlig parkering och 
Hultagatan. Planområdets storlek är 25 829 kvadratmeter. 
Natur och kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och 
fastigheten Hulta 4:37 som är en befintlig parkering ägs av 
AB Bostäder. Hultagatan ägs av Borås Stad och har kommu-
nalt huvudmannaskap.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 
1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 från 
1990, vilka anger användningen park, parkering och gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 § 600 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse 
av gudstjänst- och samlingslokal samt idrottshall. I detalj-
planearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och 
omsorgsboende kan vara aktuellt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 § 32 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

2019-09-18 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut 
(§ Pl 2019- 002104) på att skicka ut detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick 19 september - 17 oktober 2019.

Preliminär tidplan
Samråd  Tredje kvartalet 2019 
Granskning Fjärde kvartalet 2020 
Antagande Första kvartalet 2021 
Laga kraft Första kvartalet 2021

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

Byggstart är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad den 29 oktober 2020. 

Karta som visar det aktuella planområdet.

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till Hulta torg, som 
ligger utmed ett av de urbana stråk som på lång sikt bör 
utvecklas enligt Borås översiktsplan från 2018. Längs dessa 
stråk är målsättningen att utveckla varierande funktioner och 
fler bostäder som bidrar till ett attraktivt gaturum. Stråket 
ska även stärka stadsdelens koppling till centrum. Hulta torg 
erbjuder handel, service samt bostäder och planen bidrar med 
att fler funktioner samlas i anslutning till detta stadsdelstorg.

Stadsdelen Hulta kan i huvudsak ses som en del av miljon-
programmet. Under 1960-talet byggdes den tidstypiska 
stadsdelen ut med höga punkthus och låga lamellhus på mark 
som tidigare varit jordbruksmark.

Omgivande bebyggelse är av varierad funktion. Mot Hulta 
torg återfinns flera funktioner i form av bland annat bostä-
der, butiker, förskola och fritidsgård. I närområdet finns 
industri- och kontorslokaler, flerbostadshus, lamellhus i tre 
våningar och punkthus i åtta våningar samt ett nytt bostads-
hus i 16 våningar, vilka bidrar till en varierad bebyggelseform 
som gör Hulta torg och dess omgivning till en intressant 
miljö.

Ny bebyggelse
Planen möjliggör byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål, kontor och mindre caféverksamhet. Planområdet 
saknar bebyggelse sedan tidigare. Med den nya planen tillåts 
byggnad uppföras som är anpassad efter den delvis kuperade 

terrängen (se sektioner på nästa sida för byggnadens höjder). 
Våningshöjden är väl tilltagen för att få plats med bland 
annat kyrksal som kräver högre våningshöjd än tre meter. 
Inom samma område medges torn eller liknande, vilket 
begränsas med en högsta totalhöjd. Den tillåtna byggnadsa-
rean för samlingslokalen är 2000 kvadratmeter. Parkering för 
cyklar och bil löses inom kvartersmark.

Stadsbild och gestaltning
Detaljplanen bidrar till att markanvändningen blir resursef-
fektiv, där staden byggs tät, sammanhållen och blandad, 
vilket är ett mål i Borås Stads översiktsplan. Bebyggelsen 
skapar, med sitt läge, underlag för ett starkt urbant stråk, i 
anknytning till lokal service och utvecklad kollektivtrafik.

Den nya bebyggelsen kommer utgöra ett nytt inslag i den 
befintliga strukturen längs Hultagatan, vilket bidrar till 
att skapa ett mer varierat och intressant gaturum. För att 
gaturummet ska upplevas intimare och för att kompensera 
intrång i Holmens lund ska trädallé planteras utmed Hultaga-
tan, inom område planlagt som PARK. Gröna inslag såsom 
planteringar kan samspela med trädraden utmed Hultagatan, 
något som är positivt då det bidrar till ett trivsamt gaturum 
för både gång-, cykel- och biltrafikanter.

Huvudentré med tillhörande entrétorg till samlingslokalen 
placeras mot Hultagatan för att stärka det urbana stråket, 
det stadsrum som människor rör sig i. Byggnaden ska i sin 
utformning och belysning bidra till ett aktivt och tryggt 
stadsrum utmed Hultagatan.

2020-10-13 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD

FÖRSTUDIESYRISKA KYRKAN
Visualisering Entré

Illustration för hur samlingslokalen kan se ut från Hultagatan (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
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Framför samlingslokalen bör utformningen av entrétorget 
skapa värden för dess nära omgivning och bli en trevlig miljö 
för de som rör sig till och från samlingslokalen samt genom 
stadsdelen. Torget fungerar som en samlingsplats för besö-
kare till samlingslokalen och är en viktig del i utformningen.

Urbant stråk
Planområdet ligger intill en förlängning av Borås Stads 
centrala urbana stråk US7, och har i översiktsplanen identi-
fierats som ett utvecklingsområde på lång sikt. Längs stadens 
urbana stråk ska funktioner och bebyggelse utvecklas för att 
dra nytta av, samt öka, underlag för kollektivtrafik. Området 
har en god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvä-
gar vilket gör planområdet tillgängligt ur det hänseendet.

Historik och kulturmiljöer
Planområdet har tidigare varit jordbruksmark, något som 
efterlämnat sig fornminnen i form av odlingsrösen (mer 
information under rubriken Lagenligt skyddad natur - Forn-
minnen på sidan 13). Odlingsrösen är en upplagd ansamling 
stenar i anslutning till jordbruksmark och kan innehålla 
partier där stenar är upplagda likt stenmurar.

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet idag och inga nya 
bostäder tillkommer.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser. Här skapas 
i samband med samlingslokal för religiösa ändamål arbets-

tillfällen, om byggnaden även inhyser caféverksamhet. Längs 
med Hultagatan och kring Hulta torg finns verksamheter och 
butiker som skapar arbetstillfällen.

Offentlig och kommersiell service
På och i anslutning till Hulta torg finns Torgets förskola och 
Hulta fritidsgård.

Kommersiell service finns inte inom planområdet idag men 
ny detaljplan möjliggör att caféverksamhet skapas här. På 
Hulta torg på andra sidan Hultagatan finns bland annat 
matbutik och pizzeria.

Användning idrottshall och vårdboende
Platsen anses inte vara lämplig för exploatering av idrottshall 
samt vård-och omsorgsboende. Ytan som är lämplig att 
exploatera är begränsad, då grönområdet Holmens lund är 
en viktig del av det grönstråk som kopplar grönområdet 
Ollonstupet med Hässleholmsparken. Behov av idrottshall 
i närområdet finns inte i nuläget, då idrottshall finns på 
både Boda och Kyllared, i stadsdelar som gränsar till Hulta. 
Vårdboende anses inte vara lämpligt inom detaljplaneområdet 
på grund av närhet till riksväg 40, som bidrar till höga 
bullernivåer, vilket inte är lämpligt för vårdverksamhet. Om 
behovet i framtiden skulle bli större ska boende lokaliseras 
på annan plats. Det kräver mindre känsliga lägen, framförallt 
med hänsyn till risk och buller men även för att inte negativt 
påverka natur med höga värden.
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Tillgänglighet 
Planområdet sluttar i nordöstlig riktning. Hultagatan som 
passerar områdets södra delar har en långsam sluttning från 
Hultamotet upp mot Hultarondellen, något som illustreras 
på sektionen på föregående sida. Nya byggnader ska göras 
tillgängliga och kommer inte utgöra ett hinder för personer 
med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Här presenteras en solstudie av den del av planområdet som 
ska exploateras. Bilderna nedan redovisar två tidpunkter på 
dygnet där skuggningen påverkar omgivande miljö som mest. 
Solstudien har gjorts vid två olika tillfällen under året: 21:a 
mars, vårdagjämning samt 21:a juni, sommarsolstånd. Vid 
Höstdagjämning i september är skuggbildningen som vid 
vårdagjämning. 

2019-09-12 Proj. nr: 25 16.081Ansvarig: MD
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21:a mars klockan 9:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13). 21:a mars klockan 15:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen (i rosa) 
ingen betydande skuggning av omkringliggande byggnader 
och omgivning. Den största delen av skuggning från ny 
bebyggelse faller inom samlingslokalens fastighet samt 
Holmens lund.

Borås Stad har gjort bedömningen att byggnadens skuggning 
inte skapar olägenhet för omgivande bebyggelse.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Inom stadsdelen Hulta finns ett finmaskigt gatunät för 
gående och cyklister som kopplar till omgivande stadsdelar 
och närliggande grönområden som Ekarängen och Ollonstu-
pet. Över riksväg 40 finns Hässlebron med både gång- och 
cykelväg. För biltrafik är gatunätet på Hulta storskaligt och 
utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt med 
riksväg 40 från Hultamotet till Brämhultsmotet. Samlingslo-
kalen kommer att nås för gående, cyklister och bilister från 
Hultagatan.

Gång- och cykelvägar samt cykelparkering
Utmed Hultagatan finns gång- och cykelväg, som leder hela 
vägen till centrala Borås. Då infrastrukturen för cykel är 
förhållandevis bra och stor andel av församlingens medlem-
mar bor inom Hulta och i angränsande stadsdelar är förut-
sättningarna goda för en hög andel cykelresor till och från 
samlingslokalen. Hässlebron och Hultabron knyter samman 
omgivande stadsdelar med gång- och cykelvägar.

Avståndet till centrum är ungefär tre kilometer och till Borås 
resecentrum är det cirka 3,5 kilometer. 

Inom planområdet kommer cykelparkeringar att anläggas, för 
att underlätta för samlingslokalens besökare. Cykelparkering-
ar bör delvis finnas under tak och anläggas i nära anslutning 
till entréer för att uppmuntra till cykel som transportmedel. 
Området är tillgängligt för gående med trottoarer längs alla 
gator alternativt kombinerad gång- och cykelväg. 

Cykelparkering ska anordnas inom fastigheten och ska följa 
Borås Stads parkeringsregler från 2017. Antalet cykelparke-
ringsplatser ska beräknas på följande sätt för samlingslokaler: 
5 % av maximalt besöksantal. För 340 besökare ska 17 
stycken cykelparkeringsplatser anordnas.

Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och verksamheten avser att utnyttja åtgärds-
paket för reducering av bilparkering. Verksamhetspaket 
”Utmärkta cykelmöjligheter” innebär att åtgärder som utförs 
inom fastigheten ska stimulera cykling. Vid utnyttjande av 
detta åtgärdspaket kan antalet bilparkeringsplatser reduceras 
med 15 %. Följande krav ska då uppfyllas: 

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik.

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (35 meter).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak.

 » Tillgång till pump och verktyg.

 » Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållplatsen 
Hulta torg, med goda bussförbindelser. Här går stadsbusslinje 
8 som har avgångar till och från Borås resecentrum med 
slutstationerna Hulta ängar respektive Hestra. Bussen avgår 
fyra gånger i timmen dagtid och två gånger i timmen kvälls-
tid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder 
är det avgång var tionde minut.

Busshållplatsen på Hultagatan byggdes om 2019 och förflyt-
tades något längre söderut på gatan. Hållplatsen omges av 
två övergångsställen och tillgängligheten har förbättras. 
I detaljplanen har gränsen mellan gata och kvartersmark 
justerats något utifrån den nya busshållplatsen. Tidigare 
naturmark, drygt sex kvadratmeter, har blivit gata. 

Biltrafik och parkering 
Planområdet finns lokaliserat cirka 100 meter söder om riks-
väg 40. Söder om planområdet passerar Hultagatan. In- och 
utfarter till planområdet möjliggörs mot Hultagatan, som har 
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Förslag på hur parkering kan lösas inom kvartersmark, utmed Hultagatan 
(Krook & Tjäder, 2020-10-29).  
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Ny utformning av tillgänglig busshållplats vid Hulta torg, g jordes om 2019. 
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ande fastigheter Hulta 4:37 och Ekholma 8 har även möjlig-
het att expandera parkeringsmöjligheter inom sina egna 
fastigheter då dessa ytor kan användas mer yteffektivt för att 
tillskapa fler parkeringsplatser. Borås Stads bedömning är att 
antal parkeringsplatser som föreslås i detaljplanen är tillräck-
liga för befintliga och kommander verksamheter. Det finns 
goda möjligheter att samutnyttja parkeringar vilket bidrar till 
en yteffektivare markanvändning, vilket är nödvändigt i det 
aktuella planområdet, som begränsas av viktiga naturområ-
den med höga naturvärden och spridningsstråk. Borås Stad 
bedömer att det är viktigare att bevara aktuellt naturområde 
än att tillskapa fler markparkeringar inom planområdet. 

För att säkerställa gröna element planläggs en yta utmed 
Hultagatan som PARK. Det är en förutsättning för att stärka 
och bevara det grönstråk som passerar genom planområdet. I 
ett sådant spridningsstråk är det viktigt att vegetation i form 
av träd och annan växtlighet är synligt sammankopplade, 
för att underlätta för djur och insekter. Det bidrar även till 
att ytan inte blir endast hårdgjord, vilket ger en trivsammare 
miljö för såväl gående, cyklister som bilister som rör sig i 
området. Mer om naturens positiva effekter och kompensa-
tionsåtgärder beskrivs under kapitel 5. Mark. 

Samlingslokalens etablering beräknas inte medföra någon 
nämnvärd trafikökning på Hultagatan och riksväg 40 
eftersom den tidigare samlingslokalen som nu ersätts 

hastighetsbegränsning 50 km/h. Parkering för verksamheten 
ska anläggas på kvartersmark för att begränsa effekterna på 
gator, torg och parker.

I enlighet med Borås Stads parkeringsregler har beräkningar 
gjorts för vilket antal parkeringsplatser som behövs. För 
samlingslokaler utanför centrumzonen beräknas antal 
parkeringsplatser vara 12,5 % av maximalt besöksantal om 
tillfällen med maximalt besöksantal är få. Borås Stad har 
gjort bedömningen att . Baserat på att maximalt besöksantal 
är 340 medlemmar ska antalet parkeringsplatser vara 43 
p-platser. Avsikten är att utnyttja åtgärdspaketet ”Utmärkta 
cykelmöjligheter” för reducering av bilparkering. Uppfylls de 
krav som är satta för detta åtgärdspaket kan antal parkerings-
platser reduceras med 15 %. För samlingslokalen innebär det 
att 37 bilparkeringar ska anläggas.

Möjlighet finns att parkeringsplatserna inom kvartersmark 
för samlingslokal samutnyttjas med intilliggande verksamhet. 
Användningen av dessa parkeringsplatser beräknas främst 
utnyttjas vid olika tider på dygnet och samlingslokalen 
behöver på vardagar sällan utnyttja alla parkeringsplatserna. 
För grannverksamheten finns behov av parkeringsplatser 
främst under dagtid, måndag till lördag, och för samlingslo-
kalen är behov av parkeringar framförallt på eftermiddagar 
och helger. Ett samutnyttjande styrs inte i detaljplanen men 
uppmuntras att samordnas mellan fastighetsägare. Angräns-
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Karta som visar cykelvägar och busshållplatser i förhållande till planområdet.
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inom planområdet ligger inom stadsdelen idag. De flesta av 
församlingens medlemmar bor inom Hulta och angränsande 
stadsdelar Boda och Hässleholmen vilka har gång- och 
cykelavstånd till kyrkan.

Ett separat PM har upprättats av Borås Stad (Borås Stad, 
2019-06-26, rev. 2020-09-30) där trafiken har bedömts 
utifrån platsens förutsättningar och utifrån trafikutredning 
för Hulta torg som utfördes 2016 och reviderades 2017. Detta 
PM sammanfattas i följande punkter:

 » Samlingslokalen har främst ett lokalt upptagningsom-
råde och ersätter en samlingslokal som redan finns 
i stadsdelen, vilket indikerar att förflyttningar med 
bil till och från kyrkan under gudstjänster och andra 
evenemang kommer att vara få.

 » Planområdet ligger kollektivtrafiksnära i direkt anslut-
ning till busshållplats med hög turtäthet.

 » Planområdet har god tillgång till ett utbyggt gång- och 
cykelnät inom stadsdelen vilka kopplar till angränsande 
stadsdelar och centrala delar av staden.

 » De parkeringsplatser som enligt Borås Stads parke-
ringsregler behövs ska anläggas inom kvartersmark. 

Dessa faktorer gör att kommunen bedömer att behovet att 
utföra en separat trafikutredning, för detaljplanens påverkan 
på den lokala trafiken och det stora trafiknätet, inte finns. 
Den trafikalstring som samlingslokalen beräknas tillskapa 

finns inom stadsdelen idag och med det nya läget kan fler ta 
sig till anläggningen med kollektivtrafik samt genom att gå 
och cykla. 

Kommunens bedömning är att statligt vägnät inte påverkas 
negativt gällande bland annat trafiksäkerhet och framkomlig-
het av ny detaljplan och att ytterligare utredning inte behövs.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade 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.

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.

Skiss över samlingslokalen, som även visar möjliga in- och utfarter till området (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
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Situationsplan 1:400 (A3) / 1:200 (A1)
SYRISKA KYRKAN
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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
Det finns möjlighet att ansluta ny samlingslokal till befintligt 
fjärrvärmenät. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. 

Efter samråd med Skanova kan deras ledningar som löper 
utmed Hultagatan klippas och ändförslutas i samband 
med schaktning. Om dessa ledningar är blykablar ska de 
omhändertas och fraktas bort för deponi. För att säkerställa  
ledningarnas läge ska dessa mätas in innan något arbete 
påbörjas. Kostnaden för inmätning och omhändertagning 
av ledningarna åläggs exploatören och utförs av Borås Stad. 
Detta beskrivs i kapitlet planens genomförande. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Inom planområdet finns idag en återvinningsstation 
som på sikt bör ersättas i närområdet. Lämplig placering av 
återvinningsstationen utreds i samarbete mellan Borås Stad, 
AB Bostäder och Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI).

Vid verksamhet med café och servering av mat, behövs en 
fettavskiljare enligt Borås Stads riktlinjer för fettavskiljare. 
Innan tillståndet för livsmedelsverksamhet godkänns ska 
miljöförvaltningen kontakta hushållsansvarig på Borås 
Energi och Miljö AB för att få ett godkännande av fettavskil-
jarens placering.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
inom det aktuella planområdet tillskapas inga nya bostäder. 

Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Angöring och utfarter
Angöring till fastigheten anordnas via Hultagatan. För att 
skapa bättre framkomlighet till och från parkeringen utmed 
Hultagatan möjliggörs två in- och utfarter, mitt i planområ-
det och i planområdets södra del (se skiss på sidan 10).

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka 100 meter från 
planområdets kvartersmark och planerad verksamhet bedöms 
inte påverkas negativt av detaljplanen. Trafikplatserna Hulta-
motet samt Brämhultsmotet som ligger närmast planområdet 
och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet 
från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Planområdet ligger inte längre inom område som utreds som 
möjlig sträckning för den nya järnvägen mellan Göteborg 
och Borås. Kommunens bedömning är därför att det inte 
finns någon motsättning mellan ny byggnation och nya 
järnvägen på aktuell plats. Kommunen håller sig uppdaterade 
om arbetet med den nya järnvägen. 

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

Dagvatten
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 fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
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Förslag sett från Holmens lund (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
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5. Mark
Natur och vegetation
Holmens lund består av mogen ekskog, med inslag av hassel, 
rönn samt tall, och växer i kuperad terräng. Planområdets 
höjdskillnad är från riksväg 40 i väst till Hultagatan i öst 
14 - 15 meter och inom kvartersmark är höjdskillnaden cirka 
fyra meter. Skogen har flera upptrampade gångstråk och 
utgör enligt Borås Stads Grönområdesplan ett grönt stråk 
för djur. Stråket sträcker sig från Hässleholmsparken, genom 
planområdet och vidare mot Ekarängen och Ollonstupet, 
vilka är naturområden med mycket höga värden.

Trallingsgatan har i samband med omvandlingen av Hulta 
torg delvis gjorts om från gata till parkområde och skapar på 
så sätt en förlängning av det gröna stråket. Samlingslokalens 
placering syftar till att bevara stråket genom området. 
Utemiljön utformas med fördel med stor andel gröna inslag i 
form av vegetation, som förstärker stråket ytterligare.

Kompensationsåtgärder ska utföras för ianspråktagande 
av natur med höga naturvärden. Åtgärderna ska förstärka 
stråket, för djur och växter men även miljön för människors 
rekreativa värden.

Alla vilda fågelarter är skyddade enligt artskyddsförord-
ningen och ingen avverkning inom planområdet får därför 
ske under perioden 1 april - 31 augusti.
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Genom planområdet passerar ett stråk från Hässleholmsparken, genom Holmens 
lund som fortsätter över till Stora Ekarängen. 

Ekosystemtjänster
Holmens lund, tidigare planlagd till störst del som park, 
utgör delar av planområdet och består främst av lövskog, 
med inslag av barrträd. Ekarna inom planområdet är gamla 
och till stor del väl tilltagna. Inom området växer även bland 
annat tall, hassel, rönn och björk. Markvegetationen är rela-
tivt gles men blommar i vitt under våren och tidig sommar.

Då ekarna i området utgör viktiga livsmiljöer för insekter, 
bidrar med en rekreativ utemiljö för människor i närområdet 
samt stärker landskapets karaktär är det viktigt att den 
planerade byggda miljön tar hänsyn till detta, i största möjliga 
mån. De ekar som inför byggnation tas ner ska kompenseras. 
Mer om kompensationsåtgärder går att läsa under rubriken 
Kompensationsåtgärder, på nästa sida.

Ett träd inom planområdet har skyddats, då det enligt 
Länsstyrelsens föreskrifter bör klassas som skyddsvärt. I 
planen regleras trädet med ett skyddsområde på 16 meter 
i diameter inom naturmark. Påverkan på trädet eller dess 
rotsystem kräver samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med 
Länsstyrelsen. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för ett fung-
erande och hållbart ekosystem. Träd är inte bara bidragande 
till en rekreativ och trivsam miljö utan är en tillgång för 
biologisk mångfald. Ett träd kan utgöra livsmiljö för fler arter 
desto äldre och grövre det blir. När trädet blir äldre skapas 
grövre bark och håligheter som är en grund för trädens biolo-
giska mångfald. Vegetation skapar förutsättningar för bland 
annat dagvattenhanteringen i området. I hårdgjorda miljöer 
är det viktigt att ytor är genomsläppliga för att undvika 
stående vatten och att minska risker för översvämningar. 
Vegetationen filtrerar och binder regn, bidrar till luftrening 
och temperaturreglering i form av skugga, som blir en allt 
viktigare och nödvändig effekt i urbana miljöer.
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Fornminnen i form av odlingsrösen.

Lagenligt skyddad natur - Fornminnen
Inom området finns fornlämningar. Fornlämningar är spår 
av människor som levt och verkat på en plats långt före vår 
tid. Odlingsrösen utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden 
och är en livsmiljö för flera växt- och djurarter. Dessa rösen 
vittnar om tidigare öppen brukad mark men omfattas inte 
längre av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. Miljöbal-
ken. När odlingsrösen påträffas i skogsmark, som i detta fall, 
omfattas det av biotopskyddsbestämmelserna endast om de 
är belägna i anslutning till jordbruksmark.

I samband med planarbetet har ansökan om ingrepp i 
fornlämning (2 kap. 13 § KML) skickats till länsstyrelsen. 
En arkeologisk undersökning har därför utförts (Västarvet 
kulturmiljö, färdigställd 2020-09-08). Inom den fossila åker-
marken hittades ett sjuttiotal röjningsrösen vilka karterades 
och åtta av dessa rösen undersöktes. Tjugo sökschakt grävdes 
mellan rösena med syfte att ta reda på huruvida förhistoriska 
boplatslämningar finns under markytan. Inga fynd eller 
boplatslämningar påträffades.

Länsstyrelsen meddelade den 11 februari 2020 att för den 
del av fornlämningen som undersökts krävs inga ytterligare 
arkeologiska insatser, utifrån undersökningsresultatet att den 
undersökta delen kan betraktas som undersökt och bort-
tagen. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga 
utan den kan tas i anspråk för sitt ändamål.

För övriga delar av fornlämningen (inom NATUR) kvarstår 
skyddet enligt kulturmiljölagen. 

Rekreation och kulturlandskap
Stadsdelen Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal 
och i omedelbar närhet till samlingslokalen finns ett stort 
antal boende som får tillgång till fritidsaktiviteter och 
caféverksamhet, ett komplement till Hulta torgs befintliga 

mötesplatser som Hulta fritidsgård och Mötesplats Hulta. 
För närområdets barn finns två lekplatser, Stora- och Lilla 
Ekarängen som båda är tillgänglighetsanpassade. De är båda 
belägna i naturområdet Ekarängen som har mycket höga 
värden.

Med en omvandling av en begränsad yta av Holmens lund 
har naturområdet möjlighet att bli mer frekvent använt, då 
den delvis otillgängliga miljön kan öppnas upp och uppmärk-
sammas av fler användare. I det avseendet har Holmens lund 
potential att bli en viktig miljö för både människor, växter 
och djur. Området blir en tillgång för samlingslokalens 
medlemmar, besökare och för boende i stadsdelen. Naturen 
bidrar till minskad stress och skapar möjlighet för rekreation 
och friluftsmöjligheter. Att kunna blicka över och befinna sig 
i Holmens lund, som är en skog med tät bladmassa och höga 
stammar, skapar ett högt estetiskt och rekreativt värde.

Grönområdesplan
Grönområdet Holmens lund har i Borås Stads Grönområ-
desplan blivit utpekat med klass III. Klass III innebär att 
det är ett område som har höga värden och är viktigt för 
grönstrukturen. Över området sträcker sig även ett grönstråk 
mellan Hässleholmsparken och Ekarängen som båda är 
naturområden, klass II. De gröna stråken är gröna korridorer 
för djur- och växtlivet och alla stråk är av högt värde. 
Holmens lund planläggs som naturmark för att säkerställa 
den viktiga kopplingen över riksväg 40 mot Holmens lund 
och Ekarängen, i anslutning till Hulta torg. Utmed Hultaga-
tan där ny allé ska planteras planläggs marken som park.

Kompensationsåtgärder
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden 
som klassats kompenseras. Grönområdets funktion och 
värde ska kunna utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en 
balans uppnås. Tanken är att den som exploaterar ska bekosta 
en kompensationsåtgärd. Exploateringen i aktuellt planom-
råde kommer att påverka rörelse för främst djurlivet negativt. 
Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda ytorna i och 
med exploateringen kompenseras. 

Cykelväg som ansluter till Hässlebron kantas av trädallé i två rader. 
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 » Utmed Hultagatan ska allé planteras i gemensam 
planteringsbädd, bred nog så att de nya träden kan 
etablera sig väl i en hårdgjord miljö.

 » Träd som tas ner i samband med exploatering ska 
delvis användas på plats inom Holmens lund. Stammar 
används som högar. Träd inom kvartersmark avverkas 
av Borås Stad innan marken säljs. 

Kompensationsåtgärderna på naturmark och parkmark utförs 
av Borås Stad och finansieras av exploatören. Borås Stad 
bekostar framtida drift och underhåll inom naturmark och 
parkmark. Inom kvartersmark bekostar exploatören drift och 
underhåll.

Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband med 
samlingslokalens färdigställande.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig morän 
och som normalriskområde vad avser radon. 

En geoteknisk utredning utfördes 1987 i samband med 
ändring av kvarteret Hulta Kv Ekholma (K-Konsult 1987-03-
19) och anger att området består av ett humustäcke bestående 
av morän som vilar på berg. Moränen är blockig och ytblock 
förekommer med hög frekvens. Humusen har ringa tjocklek 
med undantag för ett lokalt parti längs riksvägen där torv 
påträffats till betydande djup, vilket är inom NATUR i ny 
detaljplan. Med undantag för det lokala torvpartiet längs 
riksvägen är grunden fast inom undersökningsområdet. 
Förekommande jordar är ej skredbenägna och någon risk för 
ras eller skred föreligger ej trots betydande höjdskillnader. 
Torvområdet ska undvikas vid allt byggande. Några tekniska 
problem med källarbyggande verkar inte föreligga, förutom 
områden med bitvis ytligt berg.

Vy över Hultagatan där ensidig allé föreslås planteras som kompensationsåtgärd 
som även skapar ett trevligare gaturum utmed Hultagatan.

Inspiration för spång som föreslås att anläggas i Holmens lund som  
kompensationsåtgärd. 

Åtgärderna ska genomföras för ianspråktagande av mark 
inom Holmens lund som klassats med klass III och för de 
träd inom området som tas ner i samband med byggnation. 
Inom området växer gamla ekar, vilka har inventerats av 
Borås Stad. Ingrepp i form av nedtagning av ekar ses som 
negativ inverkan på landskapsbilden och kräver kompen-
sationsåtgärder som är rättvisa i proposition till förlorade 
naturvärden.

Kompensationerna har tagits fram i samråd med Borås Stads 
berörda förvaltningar. Åtgärderna föreslås bestå av flera 
åtgärder. Dessa presenteras i punktform och i skiss nedan, 
Förslag på kompensationsåtgärder.

 » Upprustning av Holmens lund för att höja naturområ-
dets värde ytterligare, både som ett spridningsstråk och 
för att höja områdets rekreativa värden. För att tillgäng-
liggöra Holmens lund ska en gångbana eller ett stråk i 
form av till exempel spång anläggas mellan Hultagatan 
och Hässlebron.
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Förslag på kompensationsåtgärder. 
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Vattenflöden och lågpunkter vid 100-årsregn före exploatering (Scalgo).

Förorenad mark
Det finns inga misstankar om att marken i området är förore-
nad. Befintlig asfalt bör provtas i samband med borttagning, 
så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på 
rätt sätt.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet av naturmark och 
hårdgjorda ytor som används som parkering utmed Hultaga-
tan. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka. Den planerade bebyggelsen ska utformas så att lågpunk-
ter och instängda områden undviks, även mot angränsande 
bebyggelse och fastigheter. Marken ska höjdsättas så att 
vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån byggnader. 

I kartorna nedan syns lågpunkter och flöden, vilka visar att 
risken för att vatten samlas vid bebyggelse är liten i planom-
rådet. Angränsande fastighet påverkas varken positivt eller 
negativt av ny byggnation. 

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 dricksvattenförsörj-
ning 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.

Det finns inget ytvatten inom aktuellt planområde. 

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 
Hultasjön. Ett alternativ är att dagvattensystemet förses med 

Vattenflöden och lågpunkter vid 100-årsregn efter exploatering (Scalgo).



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

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
Stadsdel Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal för 
religiöst ändamål och genomförandet av planen löser den 
brist som finns idag och tryggar även ett långsiktigt behov. I 
omedelbar närhet till planområet finns ett stort antal boende 
och många barn får nära till något som redan idag är en 
viktig mötesplats i stadsdelen. Möten kommer att kunna ske 
både i samlingslokalen, caféverksamheten och Holmens lund. 
Utförande av kompensationsåtgärder i enlighet med detaljpla-
nen skapar möjlighet för Holmens lund att bli mer tillgänglig 
än vad området varit tidigare. Det kommer att skapa positiva 
värden för såväl boende som arbetande i stadsdelen. 

Mötesplatser och trygghet
Planen möjliggör att mötesplatser skapas och bidrar till att 
fler människor rör sig i och runt Hulta torg. I samband med 
de kompensationsåtgärder som utförs kommer förbättringsåt-
gärder att göras i naturområdet Holmens lund. Det kommer 
att bildas en miljö som är mer tillgänglig än vad den varit 
tidigare, för att fler människor ska upptäcka och kunna mötas 
i den trivsamma naturmiljön.

Planområdet ligger i anslutning till ett stadsdelstorg, vilket 
ställer en del krav på byggnadens och utemiljöns utformning. 
Belysning och orienterbarhet ska vara tydlig i området. 
Verksamheten kommer att bidra till att människor använder 
området under främst eftermiddagar och helger, vilket skapar 
en användning som kompletterar många av omgivande 
verksamheter och arbetsplatser som främst skapar aktivitet 
och närvaro under dagtid.

8. Störningar på platsen
Risk
Kvartersmarken ligger på drygt 100 meters avstånd till 
riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 80 km/h. Plane-
rad markanvändning är samlingslokal vilket är en känslig 
verksamhet. För samlingslokaler krävs ett skyddsavstånd 
på minst 80 meter för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig 
riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19). Det 
innebär att risknivån inom planområdet är tillfredställande 
låg. I samråd med räddningstjänsten har det bedömts att det 
finns behov av högt placerade luftintag på byggnaden, samt 
att möjligheten finns att utrymma bort från riksväg 40. Dessa 
åtgärder anges som skyddsbestämmelser i plankartan. Inga 
ytterligare skadebegränsade åtgärder behövs.

Buller
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. 

Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller 
som kan störa omkringliggande bostäder.

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

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

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

Inom stadsdelen Hulta finns flera bensinstationer vilka kan 
påverka luftkvaliteten i sina respektive närområden. Planom-
rådet ligger dock cirka 250 meter från närmaste bensinstation 
och bedöms inte påverkas.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatan inom planområdet ska 
bibehålla sin användning som kommunal gata.

NATUR betyder att området ska ha användning som natur, 
ett grön- eller skogsområde. Naturmark ägs av kommunen 
och sköts normalt för att skapa en naturlig, skogs-, sly- eller 
gammal ängsmark. Vissa naturområden har viktiga biologiska 
funktioner eller funktioner för att binda ihop olika delar av 
staden med stigar och liknande. Då kan mer skötsel förekom-
ma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar anordnas.

Inom NATUR finns ett skyddsvärt träd. Det är ett mycket 
kraftigt träd med en stor stamomkrets. 
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PARK planläggs utmed Hultagatan, vilket används för att 
reglera anlagda eller skötselkrävande grönområden. Syftet 
med planläggning av park utmed Hultagatan är anläggning 
av trädallé, som regleras med bestämmelsen Allé. Allén 
bekostas av exploatör men planteras och sköts av Borås Stad. 

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
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. Exploateringsgraden i kvadratmeter 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De maxi-
mala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel romb 
med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över angivet 
nollplan.

Bokstav R1 tillåter besöksanläggningar. I ändamålet ingår 
samlingslokal för religiöst ändamål. Bestämmelsen tillåter 
även mindre restaurang- eller caféverksamhet samt tillhö-
rande funktioner så som kontor.

Inom området markerat med bestämmelserna R1 får byggna-
derna vara som högst 195 meter över nollplanet. Exploate-
ringsgraden är maximalt 2000 kvadratmeter i byggnadsarea, 
vilket innebär att byggnaden får göra ett avtryck på marken 
som motsvarar 2000 kvadratmeter. Det finns även bestäm-
melser om att delar av marken där byggnad inte får uppföras, 
vilket är markerat med prickar.

Utformningsbestämmelser i detaljplanen märks ut med ett 
f. Inom planområdet tillåts torn eller liknande uppföras, 
genom bestämmelse f1 med en totalhöjd. Det begränsas 
höjdmässigt för att utformningen ska upplevas som ett 
torn, vilket gör byggnaden unik i området. Bestämmelsen 
f2 reglerar att samlingslokalen inte får utformas med slutna 
fasader. Variation i fasaden ska finnas utmed Hultagatan, det 
urbana stråket, och 30 % av fasaden ska vara genomsiktlig. 
På grund av närheten till stadsdelstorget Hulta torg finns 
även utformningsbestämmelsen f3. Bestämmelsen anger att 
transformatorstation ska utformas och färgsättas så att den 
harmoniserar med omkringliggande bebyggelse. 

Bestämmelser som reglerar markens anordnande märks ut 
med ett litet n. Bestämmelsen n1 anger att schaktning och 
angöring inte får påverka träd och dess rotsystem på angräns-
ande fastigheter. 

Luftintag ska placeras högt på byggnation på grund av närhet 
till riksväg 40, vilket regleras genom bestämmelsen m1, 
vilket är skydd mot störningar. Bestämmelsen m2 säkerställer 
att utrymningsmöjlighet finns mot Hultagatan, bort från 
riskkällan riksväg 40. 

Ett mindre område utmed Hultagatan har bestämmelsen E 
vilket står för tekniska anläggningar och har specificerats till 
transformatorstation. Byggnaderna inom området får uppta 
totalt 40 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga 
två transformatorstationer. Transformatorstationerna får ha 
en totalhöjd på 186 meter över nollplanet vilket motsvarar 
ungefär en tre meter hög byggnad. E-området går att nå 
genom bildande av ett avtalsservitut avseende rätt för in- och 
utfart över Hulta 4:37 med förmån för fastigheten Hulta 4:1.

Bokstav P tillåter parkering och byggnad får inte uppföras 
inom detta område, vilket markerats med prickar. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är en vision från 2012 för hur Borås ska se ut 
år 2025. Visionen består av sju strategiska målområden. 
Målområdena består av strategier som konkretiserar hur 
Borås Stad ska uppnå målen. Detaljplanen bidrar främst till 
det strategiska målområdet:

 » Människor möts i Borås. Genom att skapa viktiga 
mötesplatser både i samlingslokalen men även inom 
naturområdet Holmens lund kan ny detaljplan bidra till 
att stadsdelen används mer under stora delar av dagen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad från 2018 beskriver hur 
Borås Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Några av de punkter som är aktuella för den här 
detaljplanen presenteras nedan: 

 » Urbana stråk ska kompletteras med bebyggelse och kan 
binda samman stadsdelarna Hässleholmen och Hulta 
med den centrala bebyggelsen. Den täta kollektiv-
trafiken samt det utbyggda gång- och cykelnätet ger 
förutsättningar för god tillgänglighet. Vid stadsdelstor-
gen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till 
stadsmässighet och trygga mötesplatser.

 » Utvecklingsstrategin för Borås Stad handlar om att främja 
en bebyggelseutveckling som stärker förutsättningarna 
för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. 
Detaljplanen bidrar till att fler mötesplatser och 
målpunkter möjliggörs i en miljö som omges av en grön 
struktur med rekreationsmöjligheter.

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökva-
litetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk 
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mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det 
nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen.

 » God bebyggd miljö. Planområdet ligger i ett kollektivtrafik-
nära läge och har god tillgång till service och grönska.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik, till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller och risk.

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur för 
åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

Kompensationsåtgärder ska utföras på allmän platsmark, se 
avsnitt Kompensationsåtgärder under kapitel 5. Bland annat 
ska ett gångstråk möjliggöras i Holmens Lund och en allé 
planeras utmed Hultagatan. Samtliga kompensationsåtgärder 
ska finansieras av exploatören och utföras av kommunen. 

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. 

Vem som ansöker om fastighetsbildning regleras i det köpe-
avtal som upprättas när exploatören ska köpa kvartersmark 
från kommunen. 

Avtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt 
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om 
förvärv av den mark där byggnation för samlingslokal för 
religiösa ändamål föreslås. 

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna ett 
köpeavtal samt ett genomförandeavtal inför antagande av 

detaljplanen. Köpeavtalet avser de delar av Hulta 4:36 samt 
Hulta 4:1 som exploatören förvärvar av kommunen. Genom-
förandeavtalet omfattar finansiering av åtgärder på allmän 
plats samt kompensationsåtgärder. 

Ett tidsbegränsat arrende för parkering finns på fastigheten 
Hulta 4:36. Detta arrende kommer sägas upp av kommunen i 
samband med att detaljplanen antas. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.  

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:36, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:37, 
som ägs av AB Bostäder i Borås.

Fastighetsbildning 
Det område med kvartersmark för samlingslokal för religiösa 
ändamål (R1) som markanvisas exploatören, streckad linje i 
bilden till höger, bör bilda en egen fastighet genom avstyck-
ning. 

De delar av Hulta 4:36 och Hulta 4:37 som i detaljplanen 
utgörs av allmän platsmark bör genom fastighetsreglering 
tillföras den kommunala fastigheten Borås 4:1. 

Servitut 
Ett nytt avtalsservitut för in- och utfartsväg ska tecknas till 
förmån för Hulta 4:1 som belastar Hulta 4:37 och Hulta 4:36. 
Servitutet kommer möjliggöra för infart till det E-område 
som i detaljplanen är utmärkt nordöst om Hulta 4:37. 

Befintligt servitut för in- och utfartsväg som belastar Hulta 
4:36 till förmån för Hulta 4:37, ska i framtiden finnas kvar. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

 » Hulta 4:1 
Mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, 
cirka 3100 kvadratmeter, skrafferad yta i bilden på nästa 
sida, styckas av för att bilda ny fastighet tillsammans 
med del av Hulta 4:36. 
 
Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats park, cirka 300 kvadratmeter, se grön yta i bilden 
ovan, från Hulta 4:36 och Hulta 4:37. 
 
Får i stora delar ändrad användning från allmän plats 
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park till allmän plats natur. 
 
Ny byggrätt för tekniska anläggningar (E) bildas.  

 » Hulta 4:36 
Mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, 
cirka 1200 kvadratmeter, ljusrosa yta i bilden ovan, 
styckas av för att bilda ny fastighet tillsammans med del 
av Hulta 4:1.  
 
Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats park, cirka 150 kvadratmeter, se grön yta i bilden 
ovan, till Hulta 4:1. 
 
Efter att ovanstående fastighetsbildningsåtgärder är 
genomförda kommer fastigheten att avregistreras.

 » Hulta 4:37 
Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats park, cirka 150 kvadratmeter, se grön yta i bilden 
ovan, till Hulta 4:1. 
 
Ett nytt avtalsservitut tecknas över fastigheten till 
förmån för Hulta 4:1. 

 » Ny fastighet  
Det område med kvartersmark som markanvisas 
exploatören, cirka 4300 kvadratmeter, streckad linje i 

bilden ovan, styckas av för att bilda en ny fastighet. 
 
Byggrätt för samlingslokal för religiösa ändamål (R1).

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering, men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, 
ska finansieras av kommunen. 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära ökade 
kostnader för kommunen för drift och underhåll av den 
gångstig som planeras i Holmens Lund, samt för den allé 
som ska planteras utmed Hultagatan. Kostnaden för anläg-
gandet av gångstigen och allén betalas av exploatören. 

Kommunen går miste om intäkter för det arrende som idag 
finns på den plats som detaljplanen omfattar.  

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Hulta 
4:1 och Hulta 4:36 som detaljplanen medför. Detaljplanen 
medför intäkter för kommunen i samband med försäljning av 
kvartersmark till exploatören.

Kostnader som kommer att belasta exploatören: 

- Planavgift i samband med bygglovsansökan
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- Fastighetsbildningskostnader

- Kostnader för kompensationsåtgärder

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
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » PM - Trafik (Borås Stad, 2019-06-26 reviderad 2020-
09-30)

 » Geoteknisk utredning (K-Konsult 1987-03-19)

 » Arkeologisk förundersökning (Kulturmiljö, Förvalt-
ningen för kulturutveckling, 2020-09-08)

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  Sara Aneljung 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 
12 september 2019 har ägt rum under tiden 19 september 
2019 – 17 oktober 2019 och har annonserats i Borås Tidning. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida. Samrådsmöte hölls den 30 september i Borås Stads 
stadshus. 

16 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Länsstyrelsen vill ha tydligare beskrivningar av konse-
kvenser av ett skyfall. 

 » Planbestämmelser om farligt gods behöver komplet-
teras i plankarta.

 » Arkeologisk utredning behöver utföras. 

 » Kompensationsåtgärderna bör ses över och regleras 
med avtal.

 » Skyddsvärd natur ska skyddas i byggskedet och vid 
drift. 

 » Oljeavskiljning ska finnas och tas med i plankartan. 

 » Justera text i planbeskrivning om dagvatten och avfall, 
utifrån Borås Energi och Miljös återkoppling.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

 » Parkeringslösning bör ses över och ett gemensamt 
utnyttjande av vissa parkeringsytor bör möjliggöras och 
fastställas.

 » Önskar bra placering och skötsel av återvinnings-
stationen inom planområdet samt papperskorgar utmed 
gång- och cykelbanan mellan Hulta och Hässleholmen, 
för att undvika nedskräpning. 

 » Efterfrågar ljudvall/bullervall mot riksväg 40 samt 
åtgärder på Hultagatan för att stävja otillåten körning. 

Ändringar i planförslaget
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. 

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Beskrivningen av konsekvenser av skyfall har komplet-
terats i planbeskrivningen, med bildmaterial och text.

 » Plankartan har kompletterats med planbestämmelse 
om skydd mot störningar föranlett av närhet till riksväg 
40 och farligt gods. Bestämmelsen ersätter en tidigare 
utformningsbestämmelse.

 » Kompensationsåtgärder har reviderats i planbeskriv-
ningen med syfte att på ett bättre sätt ersätta de förlo-
rade biologiska värden som nedtagning av äldre ekar 
innebär. Åtgärderna regleras i genomförandeavtal. 

 » Byggrätten har justerats något, för att möjliggöra en 
markeffektiv placering av byggnad inom planområdet. 
Prickmarken mot naturmarken har reducerats för 
att kunna flytta in byggnaden och därmed inrymma 
parkering utmed Hultagatan. Kvartersmarken har 
begränsats något mot Holmens lund för att reducera 
negativ påverkan på träd inom naturmark.

Sammanfattning  
samrådsredogörelse
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad 29 oktober 2020.
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 » Park planläggs utmed Hultagatan, för att säkerställa 
plantering av allé, en kompensationsåtgärd som utförs 
för ianspråkstagen mark inom Holmens lund. Bestäm-
melsen allé ersätter tidigare n-bestämmelse. U-område 
som fanns utmed Hultagatan i samrådet har tagits bort 
då ledningar inte är aktiva och kommer att tas bort 
i samband med plantering av allé. Information om 
ledningar har adderats till genomförandebeskrivningen.

 » Gränsen mellan kvartersmark och gata har justerats 
något utifrån nytt läge för busshållsplatsen utmed 
Hultagatan.

 » Utformningsbestämmelser har justerats, där f2 nu 
endast begränsar torn med en totalhöjd. Bestämmelsen 
f3 har lagts till för att transformatorstationens utform-
ning och färgsättning ska harmonisera med omkring-
liggande bebyggelse.

 » Upplysning om krav på oljeavskiljning har lagts till på 
plankartan. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-18 §600 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
planlägga Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 för bebyggelse 
av gudtjänst- och samlingslokal samt idrottshall. I detalj-
planearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och 
omsorgsboende kan vara aktuellt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §32 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

2019-09-18 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut 
(§ Pl 2019- 002104) på att skicka ut detaljplanen på samråd. 
Samrådet pågick 19 september - 17 oktober 2019.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Sara Aneljung 
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 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 flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar, med bild- och textmaterial. 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 
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. 

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.

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. 

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.
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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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Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 

17 med flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Alideberg, Glesvingen 12 och 

Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad.      

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra huvudsakligen byggande av bostäder inom 

fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17, som idag är planlagda för 

industriändamål. De båda befintliga byggnaderna finns utpekade i Borås Stads 

Kulturmiljöprogram. Planen innebär att befintlig bebyggelse bevaras och att 

ytterligare byggnader får uppföras. 

Detaljplanen tillstyrktes av Kulturnämnden 2019 då den låg ute för samråd. Det 

har därefter bara gjorts mindre ändringar i planen, som inte nämnvärt påverkar 

gestaltning/utformning och kulturmiljövärden. De tydliga 

skyddsbestämmelserna för båda byggnader kvarligger i föreliggande detaljplan: 

byggnaderna förläggs med rivningsförbud, befintliga gula tegelfasader ska 

bevaras, utvändig tilläggsisolering är inte tillåten och fönstersnickerier ska 

utformas likt de ursprungliga.  

Dessutom får inte balkonger nyuppföras åt Herrljungagatan. Kulturnämnden 

föreslår att det i plankartans f1 även anges, att om befintliga balkonger ersätts 

ska de behålla en utformning som inte förvanskar intrycket av byggnaden 

(vilket säkerställer att de enstaka befintliga balkongernas dekorativa intryck inte 

förtas).  

De två byggnaderna uppfördes som konfektionsfabriker för Swegmarks 

respektive Corsettindustri/Abecita i början av 1940-talet och tillbyggdes sedan 

etappvis till och med 1960-talet. 1981 övertog Swegmarks Abecita. Som 

framhålls i planbeskrivningen är de båda fabriksbyggnaderna ovanligt 

välbevarade representanter för konfektionsindustrins historiska framgångar i 

Borås. Kulturnämnden instämmer i att det är av stor vikt att 

industribebyggelsen från denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar 

för invånare och besökare i Borås. Denna detaljplan utgör ett gott exempel på 

hur det textila arvet kan bevaras och vårdas i samhällsplaneringen och 

utvecklingen av staden. Genom att en i dubbel bemärkelse kvinnohistorisk 

arbetsplats (både arbetskraften och produkterna) bevaras för framtiden, bidrar 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

man dessutom till en diversifiering av industriminnesvården, som ibland haft 

slagsida åt mer manligt förknippade verksamheter. 

Eftersom konfektionsindustrin inte krävde lika tung maskinpark som 

textilindustrin kunde dess fabriksbyggnader uppföras i en stil som lättare smälte 

in i stadsrummet och som inte lika mycket avvek från t.ex. större 

kontorsbyggnader. De i detaljplanen aktuella byggnaderna bör således kunna 

samspela relativt väl med de framtida kompletterande byggnader som 

möjliggörs genom denna plan. 

Inom planområdet finns ett antal företag samt Abecita konstmuseum, och 

planförslaget innebär att dessa verksamheter kan vara kvar. De nya 

funktionerna på platsen kommer förhoppningsvis kunna gynna 

kulturverksamheten på Abecita. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga 
industrilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. De båda 
huvudbyggnaderna inom planområdet utgör särskilt välbe-
varade representanter för en mycket viktig tidsepok i Borås 
historia. Byggnaderna finns medtagna i ”Kulturmiljöprogram 
för Borås Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2001). 
Rivningsförbud föreslås därför för de befintliga byggnaderna, 
vilket stämts av med  fastighetsägarna. Förändringsåtgärder 
skall också vidtas varsamt enligt planförslaget. Varsamhets- 
och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas uttryck och 
gestaltning föreslås. 

Planen medger komplettering av befintlig bebyggelse i norr 
respektive söder inom de båda fastigheterna. 

Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande utform-
ning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed 
Älvsborgsbanan.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga indu-
strilokaler inom fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 
17 för bostads- och centrumändamål samt en ökad exploa-
tering. Då de båda huvudbyggnaderna inom planområdet 
utgör särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Därför har byggnaderna belagts 
med rivningsförbud samt varsamhets- och skyddsbestäm-
melser för dess uttryck och gestaltning. Detta har stämts av 
med fastighetsägarna i detaljplanearbetet. Anledningen är att 
byggnadernas historiska värde ska bevaras och kunna utläsas 
även i framtiden av Boråsbor och besökare.  

Planområde
Området ligger utmed Herrljungagatan inom stadsdelen 
Alideberg. Fastigheterna gränsar till Knalleland i söder och 
inom området finns idag bl.a. Abecita Konstmuseum. Plan-
området utgör cirka 13 760 kvadratmeter. Marken i området 
ägs av privata fastighetsägare samt Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området anger användningen 
inom området till allmän plats, park/plantering, lokalgata 
samt industriändamål. Fastigheterna Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 omfattas av detaljplan 296 vilken reglerar 
användningen inom fastigheterna till industriändamål.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2018 
Granskning 4 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för studentbostäder är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Byggnationen gränsar till stadsdelen Knalleland med dess 
externhandel, och industriella karaktär. Byggnaden inom 
fastigheten Glesvingen 12 utgör en tydlig markör för området 
med sin muralmålning på dess södra gavel. Huvudbyggna-
derna inom planområdet är uppförda i 5–6 våningar i gult 
tegel. Byggnaden inom Glesvingen 17 har en regelbunden 
fönstersättning med karakteristiska T-fönster. 

Områdets karaktär inbjuder inte till vistelse. Stora delar är 
hårdgjorda och upplevs som ett trafikrum med den breda 
Herrljungagatan, kantad av parkeringar på båda sidor, samt 
Älvsborgsbanan som löper precis öster om planområdet. 
I planområdets östra gräns, mot Älvsborgsbanan finns ett 
staket som skydd mot järnvägen. 

Ny bebyggelse
Planförslaget reglerar byggnationen inom fastigheterna 
Glesvingen 12 och 17 med en byggnadsarea, dess fotavtryck 
på marken, samt dess höjd. Planförslaget innebär att det till 
de befintliga byggnaderna inom fastigheterna går att addera 
ny byggnation. Framförallt handlar det om områdena söder 
om den befintliga byggnaden inom Glesvingen 12 respektive 
norr om den befintliga byggnaden inom Glesvingen 17. 

Stadsbild och gestaltning
Befintlig bebyggelse inordnar sig väl i stadsbilden avseende 
fasadutformning, höjd och läge. Byggnaderna är bland de 
högsta i området men i och med den branta topografin inom 
fastigheterna upplevs de som väl anpassade till platsen. 
Angränsande bebyggelse väster om planområdet utgörs av 
fristående villor och mindre flerbostadshus.  

Planbeskrivning
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 
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Befintlig byggnation inom fastigheten Glesvingen 17 (Protek). 

Byggnationen inom fastigheterna Glesvingen 12 och Gles-
vingen 17 utgör ett samlat uttryck i en annars brokig miljö. 

Historik och kulturmiljöer 
Närområdet började bebyggas från 1910-talet och framåt 
utmed Skaraborgsvägen som då, liksom nu, utgör infartsväg 
till Borås från norr. En spridd industribebyggelse tillkom 
först på 1930- och 1940-talet när bland annat de nu aktuella 
byggnaderna uppfördes.  

Under 1960-talet förtätades området då flera stora anlägg-
ningar uppfördes för konfektions- och postorderindustrin. 
Dessa byggnader, som än idag dominerar intrycket, låg sedan 
till grund för handelsområdet ”Knalleland” som utvecklades 
under 1970-talet och framåt.

Fabriksbyggnaden inom kvarteret Glesvingen 12 uppfördes 
för AB Corsettindustri år 1942 efter ritningar av Ingenjör 
Olof Siby. Byggnaden har genomgått ett antal på- och 
tillbyggnader, bland annat 1959 och 1966 då den fick sin 
nuvarande volym. Den tydliga kopplingen till funktiona-
lismen som den ursprungliga byggnaden hade har genom 
förändringar av takformer, utbyggnader samt plåtinklädnader 
delvis gått förlorad. Med sina gula tegelfasader och fönster-
former är byggnaderna dock tydligt förankrade i sin tid och 
utgör en av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker varför 
dessa ska bevaras.

Fabriksbyggnaden inom Kvarteret Glesvingen 17 uppfördes 
för H Swegmarks Fabriks AB år 1943 efter ritningar av 
Ingenjör Olof Siby. En omfattande tillbyggnad gjordes 1954 
då Fällmans Ingenjörsbyrå ritade en utbyggnad mot norr. 
Den nya byggnadsdelen utmärker sig genom en femte våning 
som ursprungligen innehöll en personalmatsal. Ytterligare en 
utbyggnad gjordes 1964 då byggnaden förlängdes mot norr i 
fyra våningar. De båda utbyggnaderna ansluter i princip helt 
till den ursprungliga byggnadskroppen vad gäller fasader 
och fönstersättning. Byggnadens funktionalistiska karaktär 
förstärks av de tidstypiska gavelavsluten vilka ger ett mer 
”monumentalt” och kubiskt intryck. Den södra gavel har 
senare delvis klätts in med plåt, vilket förtar intrycket av 
byggnaden och motverkar den avsedda effekten med denna 
byggnadsdetalj.

De båda fabriksbyggnaderna är idag ovanligt välbevarade 
representanter för en oerhört viktig tidsepok i stadens 
historia. Konfektionsindustrins framgångar på 1930- och 
40-talen är ett av de starkaste fundamenten som staden Borås 
vilar på idag. Det är av stor vikt att industribebyggelsen från 
denna guldålder bevaras och även i framtiden är läsbar för 
invånare och besökare i Borås. Byggnaderna anses besitta ett 
stort kulturhistoriskt värde och de finns sedan 2001 utpekade 
i ”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun”, vilket antogs av 
Kommunfullmäktige år 2001. 
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Foto som visar Herrljungagatans nuvarande utformning. Bilden är tagen norrut. (Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen norrut. 
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)

Foto som visar Herrljungagatans utformning och gaturum. Bilden är tagen söderut.  
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)
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SVÄRMAREN

419 m²

640 m²

420 m²

713 m²

420 m²

580 m²

420 m²

590 m²

420 m²

35 % av området innanför linjen får bebyggas 
motsvarande ungefär 3500 m2. Befintliga byggnader 
utgör dock cirka 2250 m2, då återstår cirka 1250 m² 
för nya byggnader.

Byggbar mark

I det grå området får en 
transformatorstation byggas.

Korsmark. Här får bara 
kompletterande byggnader byggas.

Befintliga byggnader utgör cirka 
2250 m2.

Prickmark. Området får inte 
bebyggas alls.

Nedan är några schematiska exempel på hur byggrätten skulle kunna utnyttjas:

1060 m2 1133 m2 1010 m21000 m2

Tillåten höjd på byggnaderna är samma som befintliga hus. Dock tillåts teknikutrymmen om max 30 m2 
sticka upp ytterliggare 3 meter. Dessa kan placeras var som helst på taket.

På den södra byggnaden finns redan ett 
teknikutrymme. Det innebär att endast 5 m2 
kan tillkomma.

Teknikutrymme
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Gångtrafik
Planförslaget innebär ingen förändring av den befintliga 
gångbanan utmed Herrljungagatan. Inom planområdet och i 
dess närhet är möjligheten för gående att ta sig fram mindre 
bra, orienterbarheten är låg och gångtrafiken är inte det 
prioriterade trafikslaget. Planförslaget innebär inte någon 
större förbättring av denna men antalet utfarter mot Herr-
ljungagatan begränsas vilket förbättrar trafiksäkerheten.

Det finns ett önskemål om att bredda gångbanan inom 
planområdet inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17, detta 
säkras dock inte i planförslaget. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inom planområdet finns ingen cykelväg utan cyklar och 
motorfordon samsas inom samma körfält. Strax söder om 
planområdet börjar en cykelväg som leder in till Borås 
centrum och även norrut inom tätorten.  

Inom planområdet möjliggörs för erforderlig cykelparkering 
för boende, besökare samt verksamma inom området. Totalt 
redovisas ett behov av cirka 170 parkeringsplatser för cyklar 
till följd av den planerade exploateringen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer norr om Borås 
Centralstation och gränsar till Knalleland station, från vilken 
resan till Borås C tar cirka 4 minuter. Station Knalleland 
trafikeras med en gles turtäthet morgon och eftermiddag/ 
kväll. Närmaste busshållplats är Knalleland som ligger cirka 
400 meter sydväst om planområdet. Hållplatsen trafikeras av 
lokaltrafik med hög turtärhet. Hållplatsen planeras dock att 
flyttas rakt västerut till Skaraborgsvägen och avståndet från 
aktuellt planområde blir då cirka 560 meter.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ligger precis utanför det område som anges 
som centumzon i gällande parkeringsnorm för Borås Stad. 
Området ligger även inom det i gällande ”Översiktsplan för 
Borås Stad” (antagen 2018) utpekade utvecklingsområdet för 
Knalleland inom vilket centrumnära bebyggelse ska utvecklas 
på kort sikt. I och med detta har parkeringsbehovet inom 
planområdet baserats på de angivna siffrorna för centrumzo-
nen enligt ”Borås Stads Parkeringsregler”.

Inom planområdet möjliggörs för drygt 70 bilparkeringsplat-
ser totalt för samtliga användningar. Bostäderna är tänkta 
att uppföras som studentbostäder vilket bedöms innebära att 
det krävs färre antal parkeringsplatser för bilar än om man 
uppför större bostäder.

För studentbostäderna möjliggörs det för 12 bilparke-
ringsplatser, för besökandeverksamheterna 19 och för den 
planerade kontorsverksamheten 42 bilparkeringsplatser. 

Bostäder

Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder då det 
är planlagt för industriändamål. Planförslaget innebär att 
bostäder möjliggörs inom fastigheterna Glesvingen 12 och 
17. Initialt avses cirka 100 stycken studentbostäder inrymmas 
inom fastigheten Glesvingen 17 och ett mindre antal bostäder 
inom fastigheten Glesvingen 12.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns ett antal företag och planförslaget 
innebär att dessa kan vara kvar. Planförslaget möjliggör en 
bredare användning vilket kan leda till att ytterligare arbets-
platser inom området etableras.

Offentlig service
Närmaste förskola och grundskola finns cirka 400 - 500 
meter från planområdet. Närmsta fritidsgård ligger cirka 
500 meter norr om planområdet. Strax norr om planområdet 
ligger Borås Simarena, Alidebergsbadet  och Borås Djurpark. 

Borås Högskola ligger cirka 1,5 kilometer söder om plan-
området. 

 Inom planområdet finns Abecita Konstmuseum, vilket är 
ett privatägt konstmuseum som är öppet för allmänheten. 
Planförslaget möjliggör tillskapandet av ytterligare offentlig 
verksamhet. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag ett antal mindre verksamheter 
och planförslaget möjliggör att ytterligare verksamheter kan 
etablera sig inom området. I direkt anslutning till planområ-
det ligger Knalleland som utgör ett externt handelsområde. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt flackt och planförslaget förhindrar 
inte att området eller byggnationen inom området utformas 
tillgängligt.

3. Gator och trafik
Gatunät
Inom planområdet löper Herrljungagatan som idag utgörs 
av en 8 meter bred köryta och en trottoar med en bredd på 
1,5 meter utmed dess västra sida. Planförslaget innebär att 
gaturummet kommer att smalnas av för att göra plats åt ett 
avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Körytan föreslås 
smalnas av till 6,5 meter medan gångbanan föreslås att 
behålla sin bredd på 1,5 meter.
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Angöring och utfarter
Utmed Herrljungagatan begränsas utfarterna från fastigheter-
na Glesvingen 12 och 17 med utfartsförbud. Viss flexibilitet 
till nya in – och utfarter till fastigheterna möjliggörs.  

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Älvsborgsbanan som 
utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.

Götalandsbanan
Planområdet ligger inom det område som studeras för fram-
tida sträckning av ny järnväg. Trafikverket har genomfört en 
lokaliseringsutredning ”Lokaliseringsutredning Bollebyggd-
Borås, en del av Götalandsbanan” (samrådshandling daterad 
2016-01-29 med kompletterande samrådshandling daterad 
2016-06-30) och kommit fram till åtta alternativa korridorer 
där den nya järnvägen kan gå.

Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor. Trafikver-
ket vill uppmärksamma kommunen att röd och gul korridor 
förespråkas i Borås Stads remissyttrande gällande Lokalise-
ringsutredningen.

Det är oklart hur planområdet kommer att påverkas utifrån 
buller, vibrationer och stomljud från den nya järnvägen.

Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med lokali-
seringsutredningen.

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

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten 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 dimen-
sionerade 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 exploate-
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Det kan vara 
aktuellt att flytta befintliga fjärrvärmeledningar till följd av 
uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

El, tele och fiber
Befintliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom 
området är Borås Elnät ledningsägare. Inom fastigheten 
Glesvingen 17 möjliggörs för en ny transformatorstation. 

Det kan vara aktuellt att flytta befintliga ledningar till följd 
av uppförandet av ett avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning förutsätts att anvisningarna i Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”.

5. Mark
Natur och vegetation
Med sin bakgrund som industriområde är större delen av 
marken inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 asfalterad 
och flack. I den västra delen av planområdet utgörs marken 
av en brant bergslänt, vilken stabiliseras av stenmurar och 
betongstödmurar.

Bergslänten är beväxt med sly och träd av olika arter och 
åldrar. Bergslänten och dess vegetation utgör en naturlig 
avgränsning till de angränsande bostäderna väster om 
planområdet. I de södra delarna av fastigheten Glesvingen 12 
finns en svagt sluttande gräsmatta.

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan 
men gränsar till ett mindre parkområde i norr, Högsbopar-
ken.

Utmed Herrljungagatans östra sida ligger ett område som 
idag nyttjas som parkeringsplats. Mellan parkeringsfickorna 
står fyra större lönnträd. Träden bidrar till att rama in gatan 
och utgör en naturlig ridå mot Älvsborgsbanan. Om träden 
kan bibehållas vid ett genomförande av detaljplanen är oklart 
men det finns en ambition att i största mån göra så alternativt 
ersätta dem med nya. 

Lek och rekreation
Närmsta lekplats finns vid Högsboparken, knappt 200 meters 
promenad från planområdet.
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200 meter norr om planområdet finns en passage över 
järnvägen varefter Borgarskogen, ett mindre skogsområde 
tar vid. Borgarskogen leder till Kypesjön med badplats samt 
Kypeterrängen, ett större friluftsområde med skogsmarker.

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom 
planområdet.

Geoteknik och Radon

En berg- och geoteknisk utredning, reviderad 2017-06-02, 
finns som underlag till detaljplanen. Nedanstående utgör en 
sammanfattning av utredningen.

Berggrunden i det undersökta området består av en fin till 
medelkornig gnejs där pegmatitgångar förekommer. Jord-
lagren inom området domineras av morän och tunt ytlager 
av morän på berg, i områdets södra del förekommer även 
isälvssediment.

Ytor runt befintliga byggnader inom fastigheterna och öster 
där om är idag plana och underlagras av morän och isälvs-
sediment. Inga stabilitetsproblem/rasrisk bedöms föreligga i 
området.

SGU:s urankarta visar att området är klassat som lågradon-
mark utifrån bergarten på platsen. I den berg- och geoteknis-
ka utredningen nämns att radonhalten i jord är högre i Borås 
än i flera närliggande kommuner Med denna bakgrund är 
bedömningen att marken bör klassas som normalradonmark 
tills dess att mätningar har utförts.

Enligt gällande anvisningar från Boverket ska byggnader 
som uppförs på normalradonmark uppföras radonskyddande 
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda 
byggnader mot inträngande luft från marken.

Byggnation på normal- och högradonmark erfordrar radon-
skydd. Särskild utredning vid bygglovsskedet ska klargöra 
och bevaka krav på radonskydd.

Bergteknik
Inom planområdet förekommer flertalet betong- och sten-
murar som förbättrar släntstabiliteten i den västra delen samt 
som fastighetsavgränsning. Betongplintar förekommer även 
som förankring av nätstängsel mot angränsande fastigheter. 

Framtagen berg- och geoteknisk utredning visar att betong-
murar och stöd inom planområdet är i generellt gott skick. 
Dock behöver åtgärder vidtas för att förlänga betongstöd-

Nivåskillnad mot angränsande bebyggelse i väster. 

Gården i väster vid Glesvingen 17. I fonden syns norra gaveln på Glesvingen 12.

Utemiljön mellan byggnation och mur vid Glesvingen 17, utbilck mot söder. 

Grönyta framför bebyggelsen inom fastigheten Glesvingen 12.    
(Arkitekterna Krook & Tjäder AB)



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 11

murarnas livslängd och inom Glesvingen 12 minska risk för 
nedfall av löst putsbruk. Åtgärderna finns närmre beskrivna i 
utredningen. 

Ingen rasrisk föreligger för stenmurar inom Glesvingen 17. 
Dock förekommer lösa block vid stenmuren längst i norr 
inom Glesvingen 17. Behövliga skötselåtgärder finns närmre 
beskrivna i utredningen.

För bergslänten i norra delen av Glesvingen 17 ska stabili-
teten säkerställas innan startbesked för byggnation kan ges. 
Berget är kraftigt uppsprucket med mycket löst material. 
Inledande stabilitetshöjande åtgärder finns beskrivna i 
utredningen. 

Risk för blocknedfall samt säkerställande av bergsläntens 
stabilitet inom norra delen av Glesvingen 17 kommer att 
säkras genom avtal med respektive fastighetsägare och 
utföras av fastighetsägaren. 

Förorenad mark
Efter avslutat samråd har en historisk inventering samt en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts 
inom fastigheterna. Inventeringen, Historisk inventering av 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure 
AB, 2019-06-17), pekade på att följande huvudsakliga grupper 
av föroreningar kunde finnas inom eller i direkt anslutning 
till undersökningsområdet:

Tungmetaller
 » Förhöjda halter av tungmetaller skulle kunna finnas i 

fyllnadsmaterialet inom hela området då fastigheterna 
kan ha fyllts ut vid byggnation. Dock återfinns tung-
metaller även naturligt i jorden, ibland över tillämpbara 
riktvärden.

PCB och byggnadsmaterial som asbest och tungmetaller
 » Polyklorerade bifenyler är en grupp industrikemikalier 

som är miljö- och hälsoskadliga. Befintliga byggna-
derna inom planområdet är enligt miljöförvaltningen 
Borås Stad inte inventerade enligt PCB förordningen 
(2007:19) vilket medför att risk föreligger att fogmassor 
och andra delar av byggnaderna innehåller PCB. Viss 
risk föreligger även att PCB kan ha spridits till mark-
lagren. I byggnader från denna ålder finns även risk att 
det förekommer exempelvis tungmetaller och asbest i 
byggnadsmaterialen.

PAH
 » Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en stor 

grupp av föroreningar som har flera miljö- och hälsos-
kadliga effekter. PAH kan återfinnas i fyllnadsmassor, 
bärlager under asfalt samt i äldre asfalt (stenkolstjära) 
liksom i tyngre oljeprodukter. 

Som en följd av den historiska inventeringen genomfördes en 
övergripande miljöteknisk undersökning, Översiktlig miljötek-
nisk markundersökning på fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås 
Stad (AFRY, ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13). Utredningens 
syfte var att översiktligt utreda föroreningssituationen inom 
fastigheterna inför förändrad detaljplan och exploatering.

Undersökningen visar att området bedöms som förorenat 
över gällande riktvärde inom flera delar. I utredningen ges 
nedanstående rekommendationer utifrån förutsättningen att 
asfalt inom området kommer ligga orörd (ingen schaktning). 
Om förutsättningarna ändras kan även rekommendationerna 
komma att ändras.

 » Vidare avgränsning av påträffad förorening i form av 
PCB både horisontellt och vertikalt i jordmassorna 
utförs kring påträffad förorening. Ytlig jord förorenad 
med PCB, i halter överstigande KM (känslig markan-
vändning), som förekommer inom icke hårdgjord yta 
bör åtgärdas innan området ombildas till bostadsmark.

 » Kompletterande provtagning i ytlig jord inom icke 
hårdgjorda ytor på fastigheterna med avseende på PCB.

 » Då ingen schakt planeras i området förslås att en 
riskbedömning görs utifrån påträffade föreningar samt 
att eventuella platsspecifika riktvärden tas fram. Då 
ingen schakt planeras och påträffad förorening därmed 
kommer ligga under hårdgjord yta är bedömningen att 
en avhjälpande åtgärd eventuellt kan undvikas, utan att 
det skall medföra en ökad risk för människa eller miljö.

 » Asfalten inom området bedöms vara fri från tjärasfalt 
och kunna ligga kvar utan risk för människors hälsa 
eller miljön. Om schaktarbeten ska utföras som gör 
att asfalten måste brytas upp kan denna återanvändas. 
Entreprenören bör vara uppmärksam på eventuellt 
avvikande utseende på asfalten då utförd undersökning 
är av sticksprovkaraktär.

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

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka.
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Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen innebär en ändrad markanvändning från 
industri till bostads- och centrumändamål. Planförslaget 
innebär möjlighet till förtätning inom fastigheterna, vilket 
kan innebära mer hårdgjord yta. Detta kan innebära en viss 
ökning av flöden vid stora regn, men det i sig bedöms inte 
innebära en försämring av gällande MKN.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebär att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB).

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i ett 
område som till stor del utgörs av verksamhets- eller handels-
byggnader. Planförslaget möjliggör en varierad användning 
inom fastigheterna och kan komma att bidra till en vitalise-
ring av Herrljungagatan och de norra delarna av Knalleland. 

Trygghet
Planförslaget möjliggör en bred användning inom fastighe-
terna Glesvingen 12 och 17 i form av bostads- och centrum- 
och kontorsändamål vilket innebär att området kommer att 
befolkas under dygnets alla timmar vilket i sin tur kan bidra 
till att minska den upplevda känslan av otrygghet jämfört 
med idag. 

Identitet
Planområdet upplevs idag som öde och inte en miljö som 
man gärna uppehåller sig i. Framförallt upplevs Herrljungaga-
tans gaturum som väldigt brett, då det kantas av parkeringar 
på båda sidor. 

Byggnaderna inom Glesvingen 12 och Glesvingen 17 utgör 
ett tydligt arv från textilindustrins storhetsdagar i Borås. 
Mest markant och identitetsskapande är byggnationen inom 
Glesvingen 12 som med sin karakteristiska muralmålning 
på den södra gaveln utgör ett tydligt landmärke i området. 
Detaljplanen styr utformningen av den befintliga byggnatio-
nen till volym och placering utmed Herrljungagatan. Samt 
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande fasader 
och fönstersättning.  

Mötesplatser
Planförslaget innebär inte att några nya mötesplatser tillska-
pas inom allmänplats men möjliggör för en bred användning 
inom fastigheterna Glesvingen 12 och 17 vilket kan bidra till 
ett ökat flöde utmed Herrljungagatan och närområdet. 

8. Störningar på platsen
Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, 
vibrationer samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär  
att trafiken inom och från området i viss mån ökar men 
endast marginellt. 

Risk
För Glesvingen 12 och 17 är aktuellt avstånd till Älvsborgs-
banan som kortast cirka 25 meter. Älvsborgsbanan går på en 
banvall belägen på 1,3 - till 2,0 meters höjd ovan den intillig-
gande Herrljungagatan. Med utgångspunkt i ”Skyddsavstånd 
till transportleder för farligt gods - Översiktlig riskanalys av transporter 
med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad” (Wuz risk consul-
tancy AB, 2016-12-19) konstaterades att en specifik utredning 
behövdes tas fram. Borås Stad anger ett skyddsavstånd från 
Älvsborgsbanan till flerbostadshus på 40 meter. Aktuellt 
avstånd är kortare än så och då anger Borås Stad att en vall 
(urspårningsskydd) i kombination med ett skyddsavstånd 
på 20 meter ger en tillfredsställande låg risknivå. Med 
brandskyddad fasad kan avståndet kortas till 10 meter från 
urspårningsskyddet.

För Glesvingen 17 och 12 kan således bostäder tillåtas givet 
att ett avåkningsskydd ordnas mot järnvägen. Skyddet bör 
utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar i anslutning till 
spårområdet. Om så sker kommer det inte ställas krav på att 
fönster i fasad utförs i brandteknisk klass.

Framtagen riskutredning ”Utformning av säkerhetsåtgärder - 
Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås, rev 3” 
(Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 19-10-18) drar följande 
slutsatser och gör följande rekommendationer:

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad i Glesvingen 17 och 12 uppgår till minst 20 
meter.

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan 
vallens bortre kant (mot spårområdet) till närmsta 
byggnad inom Glesvingen 17 och 12 uppgår till minst 10 
meter samtidigt som byggnaderna förses med brandskyd-
dade fasader.
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Urspårningsskyddet kan utformas som en skyddsvall med 
en vertikal platta av betong närmst spåret och resterande del 
i jord eller andra fyllnadsmassor. Vallen ska ha ett tvärsnitt 
på minst 6,3 m2 om avståndet från vall till spårmitt är minst 
5,0 meter och 5,7 m2 om avståndet till spårmitt är minst 7,0 
meter.

Krav på fritt utrymme mot järnvägen behöver beaktas och 
påverkar ett område upp till 6,5 meter från spårmitt. Minsta 
avstånd från någon punkt på vallen och närmsta spännings-
förande del ska överstiga 5,0 meter.

Friskluftsintag ska placeras högt, minst 8 meter ovan mark. 
Byggnader bör förses med mekanisk till- och frånluft med 
avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. Vidare ska 
byggnaderna vara möjliga att utrymma i västlig riktning.

Avåkningsskyddets påverkan på   
Älvsborgsbanan
Avåkningsskyddet planeras att utföras enbart via arbeten 
inom den kommunala fastigheten samt via avstängning utav 
en körbana på Herrljungagatan. Minsta teoretiska avstånd till 
spårmitt och till arbetsanordning, maskin och arbetstagare är 
då 6,4 meter. 

Avstånd till strömförande anordning överstiger skyddsav-
stånd i enlighet med gällande riktlinjer. Arbete förutsätts 
kunna utföras i dialog med Trafikverket. Då en riskutredning 
inför arbeten behöver framtas. I dagsläget identifierade 
risker:

 » Arbete nära högspänningsledning. 

 » Arbete nära järnvägstrafik 

 » I samband med avverkning och eventuell plantering 
utav träd föreligger risk för nedfallande träd på järnväg. 

Avåkningskdyddets geotekniska påverkan på Älvsborgsbanan  
framgår utav Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 20-09-23). 
Uppförandet av skyddsvallen bedöms påverkan på befintlig 
banvall vara positiv avseende vallens geotekniska bärför-
måga, då skyddsvallen höjer närliggande marks nivå och 
fungerar som en tryckbank. 

Teoretiska sättningar i kanten av banvallen beräknas 
teoretiskt bli i 3 á 4 millimeter och bygger på ett konservativt 
beräkningssätt. Avståndet mellan skyddsvall och banvall 
resulterar i att lastökning i marken under banvallen sker först 
på 4,5 meters djup under kringliggande marknivå.

Det befintliga avvattningsdiket inom Trafikverkets fastighet 
påverkas ej av byggnationen av vallen. Vallen förses ej med 
hårdgjorda ytor utan enbart utav genomsläppliga massor 
så att infiltrering av nederbörd kan ske på egen fastighet. 
Överkanten på vallen föreslås även erhålla en svag lutning 
mot Herrljungagatan för att minimera risken för ytvatten 
belastar järnvägsområdet.

Befintligt stängsel utmed Älvsborgsbanan föreslås flyttas och 
placeras på skyddsvallen.

Räddningstjänstens bedömning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit del av 
”Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till detaljplanen för 
Glesvingen 12 & 17 i Borås” (Briab Brand & Riskingenjörerna 
AB, 2018-01-03). Räddningstjänsten gör bedömningen att 
utredningen är tillräcklig. 

Räddningstjänsten har inga invändningar gällande skydds-
vallens placering eller utformning, beträffande åtkomst för 
räddningsinsats. 

Principsektion som visar fastigheterna i väster, Herrljungagatan, avåkningsskyddet samt Älvsborgsbanan. Sektionen visar att avståndet mellan en vall och kontakt-
ledningen ska vara minst 5 meter. Detta illustreras med den streckade linjen. Avståndet mäts 1,5 meter från spårmitt då det är detta utrymme som kontaktlednings-
konstruktionen upptar. Färgade cirklar visar på befintliga ledningars placering. (Briab)

PRINCIP SEKTION
Skala 1:50
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Buller och vibrationer
Planområdets närhet till Älvsborgsbanan har föranlett att 
en bullerutredning tagits fram ”Glesvingen 12 och 17, Borås, 
Trafikbullerutredning” (Akustikforum AB, 2019-07-01). 

Utredningen visar att ekvivalentnivåerna för väg- och 
tågtrafik understiger 60 dBA (decibel) vid samtliga fasader. 
Högsta maxnivå vid fasad är 81 dBA på norra byggnaden och 
83 på den södra. Gemensam uteplats anordnas där maxnivån 
är max 70 dBA.

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. 

Även en separat vibrationsutredning ”Komfortutredning avseende 
vibrationer från järnvägstrafik, Glesvingen 17, Borås” (Abesiktning 
AB, 2019-06-25) har tagits fram. Syftet med rapporten var att 
redogöra om Trafikverkets riktlinjer avseende komfortvibra-
tioner uppfylls. 

Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 ”Buller och 
vibrationer från trafik på väg och järnväg i planeringsfallet nybyggnad 
och väsentlig ombyggnad” eftersträvas att ingen ska utsättas för 
vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i permanentbos-
täder.

Utredningens slutsats är att de uppmätta komfortvärdena 
under mätperioden understiger Trafikverkets riktlinjer – 0,4 
mm/s vägd RMS – med mycket god marginal.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den ändrade markanvändningen respektive möjlig 
ny bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA innebär att gatan bibehåller sin funk-
tion som gata för trafik inom tätort. 

Bestämmelse SKYDD innebär att skyddsanordning mot 
Älvsborgsbanan ska 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
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymma bostäder 
såsom lägenheter, radhus med mera. 

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslo-
kaler. Bestämmelsen möjliggör för befintlig verksamhet att 
finnas kvar.

Bokstaven E tillåter att en transformatorstation får uppföras.

Bild som visar de ekvivalenta ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

Bild som visar de maximala ljudnivåerna för väg- och järnvägstrafik.   
(Akustikforum AB)

 0 - 55 dBA 56 - 60 dBA

65 - 70 dBA 70 - 75 dBA

75 - 80 dBA 80 - 85 dBA
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Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet BC. 3D-fastighet eller ägandelägenhet 
ovanför markplan undantas från procentantal enligt ovan. 

På prickad mark får byggnad inte uppföras dock får marken 
underbyggas.

Inom området som är markerat med kors får endast komplet-
terande byggnader uppföras med en högsta totalhöjd om 4 
meter. 

Till följd av det kulturhistoriska värde som byggnaderna 
inom planområdet utgör, har rivningsförbud liksom ett antal 
skydds- och varsamhetsbestämmelser införts.

Bokstaven r står för rivningsförbud och innebär att befintlig 
byggnad inte får rivas. Motivet till denna planbestämmelse 
är att de båda huvudbyggnaderna inom planområdet utgör 
särskilt välbevarade representanter för en mycket viktig 
tidsepok i Borås historia. Byggnaderna finns medtagna i 
”Kulturmiljöprogram för Borås Kommun” (antaget av Kommun-
fullmäktige 2001). 

Bokstaven q står för skydd för befintliga värdefulla bygg-
nadsverk, bebyggelseområden och tomter. Bestämmelserna 
kan omfatta både exteriör och interiör liksom byggnadsdetal-
jer såväl som viktig växtlighet och konstarbeten. I detta fallet 
innebär bokstaven k att befintliga gula tegelfasader skall 
bevaras och att tilläggsisolering på utsidan inte är tillåten. 

Bokstaven k är en varsamhetsbestämmelse som reglerar 
vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverket som 
varsamheten speciellt ska inriktas på. Syftet är att i förväg 
göra klart vilka särskilda krav som kommer att ställas vid en 
bygglovsprövning. I detta fallet är syftet att de karakteristiska 
fönstersnickerierna ska bevaras likt de ursprungliga vad 
gäller indelning och proportioner.

Bebyggelsen inom planområdet regleras genom nockhöjd. 
Inom vissa delar får teknikutrymmen till en största samman-
lagd area av 30 m2 och en högsta höjd på 3 meter över 
nockhöjden uppföras. 

Utformningsbestämmelser kring förbud för tillkommande 
utkragande balkonger längs med Herrljungagatan har införts.

På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan har 
skyddsbestämmelser införts gällande luftintags placering 
samt en bestämmelse rörande brandskydd för en mindre del 
av den befintliga byggnationen inom Glesvingen 12 samt att 
det ska finnas möjlighet till evakuering från järnvägen. 

En bestämmelse kring buller reglerar att byggnader ska 
placeras/utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 

klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats 
som klarar riktvärdena. I de fall bostadsytan överstiger 35 
m2 ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
ljuddämpad sida.

På de delar av gränslinje angiven med ringar ut mot Herr-
ljungagatan får inte in- eller utfart anordnas.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit 
laga kraft.

För att säkerställa att eventuella markföroreningar har 
avhjälpts eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits 
har en administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt 
införts på plankartan. Denna innebär att startbesked för 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts 
avseende markföroreningar. 

För att säkerställa att geotekniska risker är avhjälpta har en 
eller att en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits har en 
administrativ bestämmelse kring ändrad lovplikt införts på 
plankartan. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är 
höjder som är satta i början och slutet av Herrljungagatan för 
att reglera gatumarkens höjd.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. 
Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås: privatper-
soner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar 
efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den 
kommer att bli sann. Borås Stad — alltså kommunen — blir 
en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen.
Visionen består av sju strategiska målområden:

 » Människor möts i Borås

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

 » Företagandet växer genom samverkan

 » Livskraftig stadskärna

 » Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

 » Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
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Planförslaget är förenligt med visionen då den möjliggör en 
utveckling av mötesplatser, möjlighet till nya verksamheter 
och bostäder samt ligger entralt placerat med många viktiga 
målpunkter inom ett relativt kort avstånd. Planförslaget 
innebär även att byggnader som idag inte används i någon 
större utsträckning kan återanvändas för ett nytt och bredare 
innehåll. Planförslaget lever således upp till fyra av de stra-
tegiska målområdena för Vision 2025; Människor möts i Borås, 
Företagandet växer genom samverkan, Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer och Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås, antagen 12 april 2018, presenteras 
fem målområden vilka ligger till grund för de strategier och 
planerings principer som föreslås. De fem målområdena är: 
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse, Infrastruktur 
som hanterar tillväxten, God livsmiljö och ett enkelt vardags-
liv, Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn samt 
Regioncentrum med nationell och internationell koppling. 
Planförslaget överensstämmer med dessa fem övergripande 
målområden. 

Det aktuella planområdet tangerar den centrumnära staden 
och ligger inom ett område som pekas ut som utvecklings-
område (Utvecklingsområde Knalleland) för centrumnära 
bebyggelse inom vilket förtätning och komplettering med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse ska ske. 

I utvecklingsområden finns en stor potential till bostads- och 
stadsutveckling och detta bör prioriteras i kommunens 
planarbete. För det aktuella utvecklingsområdet, Knalleland 
pågår arbetet med att ta fram en strategisk plan. Tidshori-
sonten för utbyggnaden av utvecklingsområdena ligger inom 
en 5 – 20 års period och målbilden är att områdets olika 
delar ska kopplas samman och att det ska kompletteras med 
en kraftfull bostadsutbyggnad samt att kopplingarna till 
stadskärnan ska stärkas. 

Miljömål
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på något av de 
uppsatta miljömålen på grund av dess ringa omfattning samt 
att den endast berör mark som är ianspråkstagen. 

Övriga kommunala dokument

Bostadsbyggnadsprogram
Planförslaget är i linje med gällande bostadsbyggnadspro-
gram. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till området. I exploatörens ansvar ligger även uppförande 
samt kostnad för avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan. I 
exploatörens ansvar ligger även kostnader för eventuell flytt 
av befintliga fjärrvärmeledningar, vatten-, dagvatten- och 
spillvattenledningar till följd av uppförandet av avåknings-
skyddet mot Älvsborgsbanan.

 » Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av allmänna platser (GATA och SKYDD) inom plan-
området.

 » 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 till de byggnader inom plan-
området som ännu ej är anslutna. 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
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan exploatören 
och kommunen som bland annat reglerar uppförande och 
kostnader av avåkningsskydd mot Älvsborgsbanan.

Trepartsavtal mellan Trafikverket, Borås Stad samt exploa-
tören kommer upprättas. Avtalet reglerar bevakande projekt-
ledares arbete som säkerställer att Trafikverkets järnvägsan-
läggning inte skadas samt svarar på tekniska frågor.
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Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

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
Detaljplanen omfattar del av Borås Glesvingen 12 och 17 
som är privatägda fastigheter, samt del av fastigheten Borås 
Lundby 1:1 som ägs av Borås Stad.

Bestämmelser om fastighetsindelning, ursprungligen antagna 
som tomtindelningarna 1583K-BN682/1964 och 1583K-
BN884/1959 upphävs i och med denna detaljplan. Det 
innebär att fastighetsgränserna lägen inte längre är låsta.

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 12

 » För fastigheten Glesvingen 12 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder och centrum 
(BC). 

Fastighetskonsekvenser Borås Glesvingen 17

 » För fastigheten Glesvingen 17 ändras kvartersmarkens 
användning från industri ( J) till bostäder och centrum 
(BC). 

Fastighetskonsekvenser del av Borås Lundby 1:1

 » Användning av allmän platsmark ändras från natur 
(NATUR) till skydd (SKYDD).

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö-
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg-
nader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

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 får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns av ny fjärrvärmeanslutning till 
Glesvingen 17.

 » Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom fjärrvär-
meanslutningen.

 » Borås Elnät AB får eventuellt kostnader för framdrag-
ning av nya elledningar till tomtgräns.

 » Borås Elnät AB får intäkter genom eventuella nya 
anslutningar till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har fått laga 
kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583K-BN884/1959 fastställd den 22 septem-
ber 1959 upphävs för fastigheten Glesvingen 12, se plankarta.

Fastighetsplan 1583K-BN682/1964 fastställd den 13 juli 1964 
upphävs för fastigheten Glesvingen 17, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmän-
heten eller i övrigt av stor betydelse, eller 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:

 » Besiktning av bergslänter och stödmurar Glesvingen 
17, Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)

 » Berg- och geoteknisk utredning Glesvingen 12 & 17, 
Borås (WSP Samhällsbyggnad, 2016-11-02)
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 » Geoteknisk omgivningspåverkan på Älvsborgsbanan 
– skyddsvall mot järnväg (GeoVerkstan Sverige AB, 
2020-09-23)

 » Glesvingen 12 och 17, Borås, Trafikbullerutredning 
(Akustikforum AB, 2019-07-01)

 » Historisk inventering av fastigheterna Glesvingen 12 
och 17, Borås Stad (ÅF-Infrastructure AB, 2019-06-17)

 » Komfortutredning avseende vibrationer från järn-
vägstrafik, Glesvingen 17, Borås (Abesiktning AB, 
2019-06-25)

 » Kulturmiljöprogram Värdefulla kulturmiljöer i Borås 
kommun (antaget av Kommunfullmäktige 2001) 

 » Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods - 
Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg i Borås Stad (Wuz risk consultancy 
AB, 2016-12-19)

 » Utformning av säkerhetsåtgärder - Underlag till 
detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås rev 3 (Briab 
Brand & Riskingenjörerna AB, 2019-10-18)

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning på 
fastigheterna Glesvingen 12 och 17, Borås Stad (AFRY, 
ÅF-Infrastructure AB, 2020-03-13)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
genom Fredrik Bergqvist. Handläggare från Borås Stad har 
varit Johan Ekeblom. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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En fullständig samrådsredogörelse finns att tillgå hos 
Borås Stad och på Borås Stads hemsida. Där finns samtliga 
inkomna yttranden i sin helhet med tillhörande svar. Nedan 
följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden och de 
ändringar som har gjorts jämfört med samrådshandlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
18 december 2018 har ägt rum under tiden 20 december 2018 
– 24 januari 2019. Berörda markägare har underrättats med 
brev till granskningen. Under samrådstiden har detaljplanen 
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit 
tillgängliga på kommunens hemsida.

13 remissinstanser har skickat in yttranden under 
samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters yttran-
den
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » De vill ha tydligare beskrivningar av riskhanteringen 
utmed Älvsborgsbanan, vilken påverkan den kan ha 
på Trafikverkets anläggning och hur ett genomförande 
säkras. 

 » De vill ha förtydliganden kring eventuella markförore-
ningar inom området och säkerställa att dessa hanteras 
korrekt. 

 » De vill ha förtydliganden kring hur frågor rörande 
geoteknik ska hanteras. 

 » De  har synpunkter kring framtagen ”Komfortutredning 
avseende vibrationer från järnvägstrafik” och önskar förtydli-
ganden.

 » De vill ha tydligare beskrivning kring skyfall.

 » De vill att Herrljungagatans utformning ska studeras. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Planområdet har utökats med allmän plats, GATA, för 
att säkerställa utbredning av utfartsförbud. 

 » Planbestämmelsen SKYDD har justerats så att det 
framgår att anläggningar för skydd ska finnas inom 
området.

 » Planbestämmelse angående utnyttjandegrad har juste-
rats för att möjliggöra 3D- fastighetsbildning. 

 » Planbestämmelse angående komplementbyggnader har 
förtydligast.

 » Reglering av höjd för komplementbyggnader har 
justerats.

 » Planestämmelse om luftintags placering har tillkommit.  

 » Planbestämmelse kring buller har tillkommit.  

 » Planbestämmelse angående möjlighet till evakuering 
har tillkommit. 

 » Administrativ planbestämmelse kring markföroreningar 
har justerats. 

 » Administrativ planbestämmelse gällande geoteknik har 
tillkommit. 

 » Planbeskrivningen har förtydligats och justerats, främst 
gällande förorenad mark och risk. 

 » Redaktionella justeringar har genomförts på plankartan 
och i planbeskrivningen. 

Sammanfattning samråds-
redogörelse
Detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 oktober 2020. 
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Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 i beslut §333 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 §359 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande 
detaljplan samt att meddela sökanden positivt planbesked.

Den 19 december 2018 beslutade planchefen via delegation 
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen 
på samråd (§ Pl 2017-000008). Samrådet ägde rum den 20 
december 2018 - 24 januari 2019. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Fredrik Bergqvist 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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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.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 23

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. 

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 

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. 
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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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