Planbeskrivning

Detaljplan för Hulta,
Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan
Antagande

BN 2018-054

Sammanfattning
Syftet med planen 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, för att säkerställa att
naturvärden bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt.
Detaljplanen var ute på samråd 19 september - 17 oktober
2019 och på granskning 27 november - 23 december 2020.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad den 27 augusti 2021.

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 kommunalt 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 detaljplanearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och
omsorgsboende kan vara aktuellt.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 § 32 Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2020-11-20 beslut §371 om
att godkänna detaljplanen för granskning. Granskningen
pågick 27 november - 23 december 2020.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Tredje kvartalet 2019
Fjärde kvartalet 2020
Tredje kvartalet 2021
Fjärde kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart är beräknad till 2022

Karta som visar det aktuella planområdet.
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2. Bebyggelse

höjder). Våningshöjden är väl tilltagen för att få plats med
bland annat kyrksal eller motsvarande som kräver högre
våningshöjd än tre meter. Inom samma område medges torn
eller liknande, vilket begränsas med en högsta totalhöjd.
Den tillåtna byggnadsarean för samlingslokalen är 2000
kvadratmeter.

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 bostäder som bidrar till ett attraktivt gaturum. Stråket
ska även stärka stadsdelens koppling till centrum. Hulta
torg erbjuder handel, förskola och fritidsgård, service samt
bostäder och planen bidrar med att fler funktioner samlas i
anslutning till detta stadsdelstorg.

Stadsbild och gestaltning

Detaljplanen bidrar till att markanvändningen blir resurseffektiv, 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 tät kollektivtrafik.

Stadsdelen Hulta kan i huvudsak ses som en del av miljonprogrammet. 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. I närområdet
finns industri- och kontorslokaler, flerbostadshus, lamellhus
i tre våningar och punkthus i åtta våningar samt ett nytt
bostadshus 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

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
det intrång som detaljplanen innebär i Holmens lund ska
trädallé planteras utmed Hultagatan, inom område planlagt
som PARK. Gröna inslag såsom planteringar kan samspela
med trädraden utmed Hultagatan, något som 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 stadsrum
utmed Hultagatan.

Illustration för hur samlingslokalen kan se ut från Hultagatan (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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FÖRSTUDIE
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Ansvarig: MD

Proj. nr: 25 16.081

Framför samlingslokalen bör utformningen av entrétorget
skapa värden för dess nära omgivning och bli en miljö för de
som rör sig till och från samlingslokalen samt genom stadsdelen. Torget fungerar som en samlingsplats för besökare 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 identifierats 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 cykelvägar 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 - Fornminnen på sidan 13).

Bostäder

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

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 angränsar 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 påverka
natur med höga värden negativt.

Arbetsplatser

Inom planområdet finns idag inga arbetsplatser. Här skapas
i samband med samlingslokal för religiösa ändamål arbetstillfällen, om byggnaden även inhyser caféverksamhet. Längs
med Hultagatan och kring Hulta torg finns verksamheter och
butiker som skapar arbetstillfällen.
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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.

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.

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.
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21:a juni klockan 15:00 (Krook & Tjäder, 2019-09-13).
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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 Ollonstupet. Över riksväg 40 finns Hässlebron med 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. Samlingslokalen 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 medlemmar bor inom Hulta och i angränsande stadsdelar är förutsättningarna goda för en hög andel cykelresor till och från
samlingslokalen. Hässlebron och Hultabron knyter samman
omgivande stadsdelar med gång- och cykelvägar.

Inom planområdet ska cykelparkeringar anläggas, för att
underlätta för samlingslokalens besökare. Cykelparkeringar
bör delvis finnas under tak och anläggas i nära anslutning till
entréer för att uppmuntra till cykel som transportmedel.

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 kvällstid. Under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder
är det avgång var tionde minut.
Busshållplatsen på Hultagatan byggdes om 2019 och förflyttades något längre söderut på gatan. Hållplatsen omges av
två övergångsställen och tillgängligheten har förbättrats.
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 riksväg 40. Söder om planområdet passerar Hultagatan. In- och
utfarter till planområdet möjliggörs mot Hultagatan, som har
hastighetsbegränsning 50 km/h. Parkering för verksamheten
ska anläggas på kvartersmark för att begränsa effekterna på
gator, torg och parker.
Beräkningar för parkeringsplatser är gjorda i enlighet med
Borås Stads parkeringsregler. För samlingslokaler utanför

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

»

God tillgänglighet med kollektivtrafik.

»

Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av
entrén (35 meter).
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Planområdet ligger i ett läge med god tillgänglighet till
kollektivtrafik och verksamheten avser att utnyttja åtgärdspaket 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:

Ny utformning av tillgänglig busshållplats vid Hulta torg, g jordes om 2019.
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»

Tillgång till pump och verktyg.

»

Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.
Förslag på hur parkering kan lösas inom kvartersmark, utmed Hultagatan
(Krook & Tjäder, 2020-10-29).
FÖ

8

RS

TU

DI

E

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

en yteffektivare markanvändning, vilket är nödvändigt i det
aktuella planområdet, som begränsas av viktiga naturområden med höga naturvärden och spridningsstråk. Borås Stad
bedömer att det är viktigare att bevara aktuellt naturområde
än att tillskapa och planlägga för fler markparkeringar inom
planområdet.

centrumzonen beräknas antal parkeringsplatser vara 12,5
% av maximalt besöksantal om tillfällen med maximalt
besöksantal är få. 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 parkeringsplatser reduceras med 15 %. För samlingslokalen innebär det att
37 bilparkeringar ska anläggas.

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

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 samlingslokalen är behov av parkeringar framförallt på eftermiddagar
och helger. Ett samutnyttjande styrs inte i detaljplanen men
uppmuntras att samordnas mellan fastighetsägarna. Angränsande fastigheter Hulta 4:37 och Ekholma 8 har även möjlighet 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
tillräckliga för befintliga och kommander verksamheter. Det
finns möjligheter att samutnyttja parkeringar vilket bidrar till

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 upptagningsområde och ersätter en samlingslokal som redan finns i
stadsdelen, vilket indikerar att förflyttningar med bil till
och från samlingslokalen under gudstjänster och andra
evenemang kommer att vara få.
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Karta som visar cykelvägar och busshållplatser i förhållande till planområdet.
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»

Planområdet ligger kollektivtrafiksnära i direkt anslutning 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 parkeringsregler 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.

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.
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.

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

Övergripande trafikfrågor

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

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 planområdet
och i planområdets södra del (se skiss nedan).

Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka 100 meter från
planområdets kvartersmark och planerad verksamhet bedöms
inte påverkas negativt av detaljplanen. Trafikplatserna Hultamotet samt Brämhultsmotet som ligger närmast planområdet

Skiss över samlingslokalen, som även visar möjliga in- och utfarter till området (Krook & Tjäder, 2020-10-29).

SYRISKA KYRKAN

Situationsplan 1:400 (A3) / 1:200 (A1)
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och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet
från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el- och teleledningar.

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.

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.

4. Teknisk försörjning

Avfall

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

Värme

Det finns möjlighet att ansluta ny samlingslokal till befintligt
fjärrvärmenät.

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 fettavskiljarens placering.

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.

Tomtgräns

FG +180,000
FG +180,000

FASAD MOT NORR

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

Tomtgräns

Bef marklinje
Bef marklinje

FASAD MOT NORR
1 : FASAD
100
MOT NORR

1 : 100
Förslag
sett från Holmens lund (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
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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.
Alla vilda fågelarter är skyddade enligt artskyddsförordningen och ingen avverkning inom planområdet får därför
ske under perioden 1 april - 31 augusti.

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 relativt 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.
Detta beskrivs mer 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

KYPE
NANOPARKEN

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 fungerande och hållbara 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
biologiska mångfald. Vegetation skapar även 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.

Lagenligt skyddad natur - Fornminnen

Inom området finns fornlämningar. Fornlämningar är spår
av människor som levt och verkat på en plats långt före vår
tid och inom planområdet finns odlingsrösen. 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. Miljöbalken. 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 åkermarken hittades ett sjuttiotal röjningsrösen vilka karterades
och åtta av dessa rösen undersöktes. Tjugo sökschakt grävdes

HÄSSLEHOLMSPARKEN

ÖSTERMALMSPARKEN
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LUND
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P

P

+180
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1 : 100
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KRANSMOSSEN

Bef marklinje

FASAD MOT ÖST
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Genom planområdet passerar ett stråk från Hässleholmsparken, genom Holmens
lund som fortsätter över till Stora Ekarängen.
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Förslag på samlingslokalens utformning (Krook & Tjäder, 2020-10-29).
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FASADER

1:100 (A1) / 1:200 (A3)
1:100 (A1) / 1:200 (A3)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2020-10-13

Ansvarig: M

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 borttagen. 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
för religiöst ändamål 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 uppmärksammas 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, skapar ett högt estetiskt och rekreativt
värde.

Fornminnen i form av odlingsrösen.
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Grönområdesplan

Grönområdet Holmens lund har i Borås Stads Grönområdesplan 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 Hultagatan 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.
Kompensationsåtgärderna ska genomföras då exploateringen
bedöms påverka djur- och växters spridningsstråk negativt.
Inom området växer gamla ekar och några av dessa kommer
att tas ner till följd av detaljplanen. Dessa träd har inventerats
av Borås Stad. Ingrepp i form av nedtagning av ekar ses som
negativ inverkan på landskapsbilden och det kräver kompensationsåtgärder 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 på nästa
sida, Förslag på kompensationsåtgärder.
»

Upprustning av Holmens lund för att höja naturområdets värde ytterligare, både som ett spridningsstråk
och för att höja områdets rekreativa värden. För att
tillgängliggöra Holmens lund ska en gångbana eller
ett stråk i form av till exempel spång anläggas mellan
Hultagatan och Hässlebron.

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. 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.
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.

Förorenad mark

Det finns inga misstankar om att marken i området är förorenad. 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 Hultagatan. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor
öka. Den planerade bebyggelsen ska utformas så att lågpunkter 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 på nästa sida syns lågpunkter och flöden, vilka
visar att risken för att vatten samlas vid bebyggelse är liten i
planområdet. 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
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En geoteknisk utredning utfördes 1987 i samband med
ändring av kvarteret Hulta Kv Ekholma (K-Konsult 1987-0319) 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.
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Alléträd
Gångbana
Planområdesgräns
Kvartersmark
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Hulta torg
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Förslag på kompensationsåtgärder.
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Vy över Hultagatan där ensidig allé föreslås planteras som kompensationsåtgärd
som även skapar ett trevligare gaturum utmed Hultagatan.
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Ekarängen

åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är 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.

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

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Hultasjön. Ett alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Stadsdel Hulta har ett stort behov av en ny samlingslokal
för religiöst ändamål och genomförandet av planen löser
delvis den brist som finns idag och tryggar 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. Både samlingslokalen,
caféverksamheten och Holmens lund kommer att vara
mötesplatser. Utförande av kompensationsåtgärder i enlighet
med detaljplanen 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 förbättringsåtgärder 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
använda 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

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

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

8. Störningar på platsen

9. Planbestämmelser

Risk

Allmänna platser

Kvartersmarken ligger på drygt 100 meters avstånd till
riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 80 km/h. Planerad 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 målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

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
förekomma. I naturmark kan även gång- och cykelvägar
anordnas. Bestämmelsen säkerställer naturområde med höga
värden.
Inom NATUR finns ett skyddsvärt träd. Det är ett mycket
kraftigt träd med en stor stamomkrets.

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

PARK planläggs utmed Hultagatan, vilket används för att
reglera anlagda eller skötselkrävande grönområden. Syftet
med planläggning av park utmed Hultagatan är att säkerställa
anläggning av trädallé, som regleras med bestämmelsen Allé.
Allén bekostas av exploatör men planteras och sköts av Borås
Stad.

Luftkvalitet

Huvudmannaskap allmänna platser

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

16

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 maximala 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 tillhörande funktioner så som kontor.
Inom området markerat med bestämmelserna R1 får byggnaderna vara som högst 195 meter över nollplanet. Exploateringsgraden är maximalt 2000 kvadratmeter i byggnadsarea,
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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.

vilket innebär att byggnaden får göra ett avtryck på marken
som motsvarar 2000 kvadratmeter. Det finns även bestämmelser om att delar av marken inte får 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
f 2 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.

Översiktlig planering

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 angränsande 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:

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

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 kollektivtrafiken samt det utbyggda gång- och cykelnätet ger
förutsättningar för god tillgänglighet. Vid stadsdelstorgen 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 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk
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 kollektivtrafiknära 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 miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

ändamål (R1) som förvärvas av exploatören, streckad linje
i bilden på nästa sida, bör bilda en egen fastighet genom
avstyckning.

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.

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.

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.

Servitut
Ett nytt avtalsservitut för in- och utfartsväg har tecknats 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 utlagd nordöst om Hulta 4:37.

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

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

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
»

Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning.

Avtal

I planarbetets inledning tecknades ett markanvisningsavtal
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.
Ett köpeavtal, som ersätter markanvisningsavtalet, samt
ett genomförandeavtal har tecknats mellan kommunen och
exploatören. Köpeavtalet avser de delar av Hulta 4:36 samt
Hulta 4:1 som exploatören förvärvar av kommunen. Genomförandeavtalet omfattar finansiering av åtgärder på allmän
plats samt kompensationsåtgärder.

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats park, cirka 300 kvadratmeter, se grön yta i bilden
på nästa sida, från Hulta 4:36 och Hulta 4:37.
Får i stora delar ändrad användning från allmän plats
park till allmän plats natur.
Ny byggrätt för tekniska anläggningar (E) bildas.
»

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

Hulta 4:36
Mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark,
cirka 1200 kvadratmeter, ljusrosa yta i bilden på nästa
sida, 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
på nästa sida, till Hulta 4:1.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser 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.

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.

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
på nästa sida, till Hulta 4:1.

Fastighetsbildning
Det område med kvartersmark för samlingslokal för religiösa

18

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

1
Holmens lund

n
Må

4:1

g
sin
a
sg

4:37

HULTAVAS

tan

Del av Hulta 4:1, cirka 3100 kvm

4:36

4

g

lta

Hu

tan
ga
gs
llin
Tra

8

Del av Hulta 4:36, cirka 1200 kvm

n
ata

Del av Hulta 4:37, cirka 950 kvm

HULTAHUS

Område som markanvisas
exploatören, 4300 kvm
rg
to

lta

Hu

Del av Hulta 4:37 - planläggs som PARK , cirka 150 kvm
Del av Hulta 4:36 - planläggs som PARK , cirka 150 kvm
5

Lr

1
HULTAVALL

tan

sga

ng
Viti

Bild som visar planerad fastighetsbildning.

Belastas av ett nytt avtalsservitut 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 exploatering, 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 anläggandet av gångstigen och allén betalas av exploatören.
Kommunen går miste om intäkter för det arrende som idag
finns på den plats som detaljplanen omfattar.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

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

-

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:
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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 202009-30)

»

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

»

Arkeologisk förundersökning (Kulturmiljö, Förvaltningen för kulturutveckling, 2020-09-08)

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Sara Aneljung
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning utlåtande
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 med flera, Nya Hultakyrkan, Borås Stad, upprättad 27 augusti 2021.

Ett fullständigt granskningsutlåtande 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 granskningshandlingen.

Handläggning

1. Sammanfattning

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

Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat
den 29 oktober 2020 har ägt rum under tiden 27 november
2020 – 23 december 2020. Berörda markägare har underrättats med brev till granskningen. Under granskningstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
12 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden
under granskningstiden.

Sammanfattning av remissparters
yttranden

Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på följande:
»

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 detaljplanearbetet ska även prövas om ändamål såsom vård- och
omsorgsboende kan vara aktuellt.

2019-09-18 tog plan- och bygglovschefen delegationsbeslut (§
Pl 2019- 002104) på att skicka ut detaljplanen på sam
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2020-11-20 beslut §371 om
att godkänna detaljplanen för granskning. Granskningen
pågick 27 november - 23 december 2020. Samrådet pågick 19
september - 17 oktober 2019.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Sara Aneljung
Planarkitekt

De vill att ett tillägg görs i kapitel 4. Teknisk försörjning i planbeskrivningen, vilket har tillgodosetts.

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.

Ändringar i planförslaget

Yttrandena har lett till att ett par redaktionella ändringar har
gjorts i detaljplanen.
Antagandehandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändringar jämfört med granskningshandlingen:
»

Planbeskrivningen har reviderats med tillägg om krav
på oljeavskiljare.

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan granskning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är bibehållet.
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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.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

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.

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.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen 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 a nsöka 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.
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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 fastighetsbeteckning.
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 förutsättningar, 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 kommunen 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 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.
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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 Samhällsbyggnadsnämndens 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
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 ommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
K
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, 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 detaljplanen. 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 miljööverdomstolen. 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, exempelvis 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

